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AU) RGE núm. 896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ajudes de menjador escolar.
8381
AV) RGE núm. 898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a riscs psicosocials.
8382
AX) RGE núm. 899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comitès de seguretat i salut,
Conselleria d'Educació.
8382
AY) RGE núm. 900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconeixements mèdics,
Conselleria d'Educació.
8382
AZ) RGE núm. 901/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació en matèria de
seguretat i salut laboral, Conselleria d'Educació.
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BA) RGE núm. 953/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut.
8382
BB) RGE núm. 954/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut, 2010.
8382
BC) RGE núm. 955/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut, 2011.
8383
BD) RGE núm. 956/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut, 2012.
8383
BE) RGE núm. 957/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut, 2013.
8383
BF) RGE núm. 958/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de l'Ibsalut amb el
Servei Català de Salut, 2014.
8383
BG) RGE núm. 992/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ERO a la planta de CocaCola i reforma laboral.
8383
BH) RGE núm. 994/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització del port de
la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines).
8383
BI) RGE núm. 1018/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó, Conselleria
d'Educació.
8383
BJ) RGE núm. 1019/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó, Conselleria
d'Educació (II).
8384
BK) RGE núm. 1020/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó,
Conselleria d'Educació (III).
8384
BL) RGE núm. 1021/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó, Conselleria
d'Educació (IV).
8384
BM) RGE núm. 1022/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó,
Conselleria d'Educació (V).
8384
BN) RGE núm. 1023/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó,
Conselleria d'Educació (VI).
8384
BO) RGE núm. 1024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó,
Conselleria d'Educació (VII).
8384
BP) RGE núm. 1025/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Maó, Conselleria
d'Educació (VIII).
8385
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BQ) RGE núm. 1026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (I).
8385
BR) RGE núm. 1027/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (II).
8385
BS) RGE núm. 1028/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (III).
8385
BT) RGE núm. 1029/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (IV).
8385
BU) RGE núm. 1030/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (V).
8385
BV) RGE núm. 1031/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (VI).
8386
BX) RGE núm. 1032/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (VII).
8386
BY) RGE núm. 1033/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (VIII).
8386
BZ) RGE núm. 1034/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (IX).
8386
CA) RGE núm. 1035/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (X).
8386
CB) RGE núm. 1036/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients, Conselleria
d'Educació (I).
8387
CC) RGE núm. 1037/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients, Conselleria
d'Educació (II).
8387
CD) RGE núm. 1038/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients, Conselleria
d'Educació (III).
8387
CE) RGE núm. 1039/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients, Conselleria
d'Educació (IV).
8387
CF) RGE núm. 1040/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients, Conselleria
d'Educació (V).
8387
CG) RGE núm. 1041/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de
8387
veterinaris colAlaboradors.
CH) RGE núm. 1042/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments amb
serveis de veterinaris propis.
8388
CI) RGE núm. 1043/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis
triquinoscòpies (I).
8388
CJ) RGE núm. 1044/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis
triquinoscòpies (II).
8388
CK) RGE núm. 1045/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis de la
triquinosi.
8388
CL) RGE núm. 1046/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a immobilitzacions
cautelars de carn i/o productes carnis.
8388
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CM) RGE núm. 1047/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions
sanitàries detectades.
8388
CN) RGE núm. 1048/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
produïdes (I).
8388
CO) RGE núm. 1049/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
produïdes (II).
8389
CP) RGE núm. 1050/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matances
realitzades.
8389
CQ) RGE núm. 1051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de la
prova de la triquinosi.
8389
CR) RGE núm. 1052/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de contingència.
8389

(I).

CS) RGE núm. 1053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions de crèdit
8389

CT) RGE núm. 1054/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions de crèdit
(II).
8389
CU) RGE núm. 1055/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions de crèdit
(III).
8390
CV) RGE núm. 1056/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions de crèdit
(IV).
8390
CX) RGE núm. 1057/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de finançament
autonòmic de 2009.
8390
CY) RGE núm. 1058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increments sobre la
taxa per emissió de la targeta sanitària.
8390
CZ) RGE núm. 1096/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis produïts
als serveis centrals del Servei de Salut.
8390
DA) RGE núm. 1097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons Social
Europeu per finançar l'FP bàsica.
8390
DB) RGE núm. 1098/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menors amb
necessitats educatives especials.
8390
DC) RGE núm. 1099/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menors que
reben educació especial i educació compensatòria.
8391
DD) RGE núm. 1100/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra
l'exclusió social.
8391
DE) RGE núm. 1101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
famílies amb problemes.
8391
DF) RGE núm. 1102/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situacions
d'emergència social.
8391
DG) RGE núm. 1105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern.
8391
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon casino de
Palma.
8392
B) RGE núm. 1111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions petrolieres.
8392
C) RGE núm. 1189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa del
transport aeri i del Comitè assessor de cogestió aeroportuària.
8393
D) RGE núm. 1190/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat
multidisciplinar de reimplantació de membres.
8393
E) RGE núm. 1191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del
nombre de persones en llista d'espera quirúrgica.
8393
F) RGE núm. 1192/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de l'any
2013 quant al turisme.
8393
G) RGE núm. 1193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de qualitat de
recursos humans.
8393
H) RGE núm. 1194/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de
la Llei de dependència.
8393
I) RGE núm. 1195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del nou
8394
colAlegi de Sa Bodega.
J) RGE núm. 1196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex de confiança
empresarial.
8394
K) RGE núm. 1197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió del pacte
local.
8394
L) RGE núm. 1198/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments
efectuats pel Govern de les Illes Balears durant el 2013.
8394
M) RGE núm. 1199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de Coca-Cola.
8394
N) RGE núm. 1200/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Cabrera.

8394

O) RGE núm. 1201/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a aposta per les petrolíferes.
8394
P) RGE núm. 1202/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturar les prospeccions
petrolíferes.
8395
Q) RGE núm. 1203/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
que afecten el món educatiu.
8395
R) RGE núm. 1204/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
dels serveis de la dependència.
8395
S) RGE núm. 1205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
l'hostal Rocamar.
8395
T) RGE núm. 1206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagaments
sanitaris.
8395
U) RGE núm. 1207/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte
educatiu.
8395
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 804/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beneficis empresarials i
nou conveni d'hoteleria.
8396
B) RGE núm. 990/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rànquing d'eficiència de
portals turístics.
8396
C) RGE núm. 991/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni d'hoteleria i propera
temporada turística.
8396
D) RGE núm. 1062/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efecte de la reducció
del dèficit.
8396
E) RGE núm. 1063/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses per al nou
REB.
8397

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 810/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de la Llei Orgànica de protecció al concebut, que modifica la
Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs (urgència).
8397
B) RGE núm. 1006/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de la formació per a l'ocupació i la formació professional.
8398

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a condemna de l'actitud del Govern de les Illes Balears i reprovació de
la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
8399
B) RGE núm. 795/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats
financeres i altres grans empreses.
8399
C) RGE núm. 796/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport als equips directius o a favor de la retirada dels expedients oberts
per part de la conselleria.
8400
D) RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gran pacte social per a un nou model econòmic.

8401

E) RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de l'assistència sanitària independentment de la residència.
8401
F) RGE núm. 1007/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de llengües.

8402

G) RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de la figura de l'indult.

8402

H) RGE núm. 1060/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves prospeccions petrolieres a la mar balear (urgència).
8403
I) RGE núm. 1061/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució dels expedients als directors dels instituts de Maó (urgència).
8403
J) RGE núm. 1065/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a publicació de les balances fiscals.

8404

K) RGE núm. 1103/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda humanitària a Síria.

8405

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3269/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
al Centre socioeducatiu d'incorporació social, abril.
8405
B) A la Pregunta RGE núm. 7743/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla d'equilibri
econòmic (II).
8406
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C) A la Pregunta RGE núm. 8006/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuda econòmica
familiar de dependència.
8406
D) A les Preguntes RGE núm. 10902/12, 10968/12, 11034/12, 11100/12, 11166/12 i 11232/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antonio Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles ISBA.
8406
E) A la Pregunta RGE núm. 1440/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i conservació
de patrimoni cultural.
8406
F) A la Pregunta RGE núm. 1441/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i conservació
de patrimoni cultural (II).
8406
G) A les Preguntes RGE núm. 1573/13, 1574/13, 1577/13, 1578/13 i 1580/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, relatives a deute amb l'Ajuntament de Palma, deute amb l'Ajuntament de Maó, deute amb el Consell de Mallorca, deute amb
l'Ajuntament de Manacor i deute amb l'Ajuntament de Marratxí.
8407
H) A les Preguntes RGE núm. 1904/13 i 1905/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a recaptació
i a ingressos prevists per nous imposts.
8407
I) A les Preguntes RGE núm. 2217/13 i 2218/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relatives a
acomiadaments nuls en el sector públic instrumental (I i II).
8407
J) A la Pregunta RGE núm. 2449/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (VII).
8407
K) A la Pregunta RGE núm. 3392/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XIX).
8407
L) A la Pregunta RGE núm. 5213/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda del Sr.
Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació durant el 2012.
8407
M) A la Pregunta RGE núm. 5674/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a millorar la qualitat
de vida en situació de risc.
8408
N) A la Pregunta RGE núm. 7623/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tancament Centre
socioeducatiu d'incorporació social (II).
8408
O) A la Pregunta RGE núm. 7772/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
8408
P) A la Pregunta RGE núm. 7781/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, 7.
8408
Q) A la Pregunta RGE núm. 7799/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III).
8408
R) A la Pregunta RGE núm. 7808/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV).
8408
S) A les Preguntes RGE núm. 7817/13 i 7826/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (V i VI).
8409
T) A la pregunta RGE núm. 7847/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (X).
8409
U) A la Pregunta RGE núm. 7853/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IX).
8409
V) A la Pregunta RGE núm. 8217/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV).
8409
X) A la Pregunta RGE núm. 8615/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules.
8409
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Y) A la Pregunta RGE núm. 8616/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules (II).
8410
Z) A la Pregunta RGE núm. 8618/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aprenentatge anglès a l'escola
(TIL).
8410
AA) A les Preguntes RGE núm. 8723/13, 8724/13, 9269/13, 9270/13, 10360/13 i 10361/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, relatives a interrupció voluntària de l'embaràs (VIII i IX), a ginecòlegs/ues als hospitals públics (I i II), i a IVE (XI i
XII).
8410
AB) A la Pregunta RGE núm. 8890/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a titulació de mestre
industrial.
8410
AC) A la Pregunta RGE núm. 9469/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament gerent de l'Àrea
de salut de Menorca.
8410
AD) A la Pregunta RGE núm. 9501/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
8410
AE) A la Pregunta RGE núm. 9503/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment amb els drets
i les responsabilitats dels membres electes.
8410
AF) A la Pregunta RGE núm. 9626/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Unitat de trastorns
conductuals a la residència de Marratxí (VII).
8411
AG) A la Pregunta RGE núm. 9707/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat amb la
titulació B2 d'anglès (I).
8411
AH) A la Pregunta RGE núm. 9708/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat amb la
titulació B2 d'anglès (II).
8411
AI) A la Pregunta RGE núm. 9709/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat amb la
titulació B2 d'anglès (III).
8411
AJ) A la Pregunta RGE núm. 9710/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat amb la
titulació B2 d'anglès (IV).
8411
AK) A la Pregunta RGE núm. 9737/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a docents als quals se'ls
ha descomptat part del sou perquè fan vaga.
8412
AL) A la Pregunta RGE núm. 9921/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assegurança d'accidents als
CEIP.
8412
AM) A la Pregunta RGE núm. 9925/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llenguatge administratiu i
relació de la Conselleria d'Educació.
8412
AN) A la Pregunta RGE núm. 10007/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a professors d'atenció
a la diversitat (I).
8412
AO) A la Pregunta RGE núm. 10094/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ingressos del Govern de les
Illes Balears.
8412
AP) A les Preguntes RGE núm. 10165/13, 10166/13, 10169/13 a 10188/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzmán, relatives a alumnes matriculats Aladern (I a XV), a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (I a IV), a alumnes matriculats
al centre educatiu Aixa (I a IV) i alumnes matriculats en totes les unitats del 1er curs d'educació primària.
8412
AQ) A la Pregunta RGE núm. 10178/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica del
president (I).
8413
AR) A les preguntes RGE núm. 10248/13 i 10250/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
autoritzacions de trasllat de RSU (I i II).
8413
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AS) A les Preguntes RGE núm. 10350/13 a 10353/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
(I a IV).
8413
AT) A la Pregunta RGE núm. 10354/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (V).

8413

AU) A la pregunta RGE núm. 10355/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VI).

8413

AV) A la Pregunta RGE núm. 10373/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a personal instructor
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
8414
AX) A la Pregunta RGE núm. 10420/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cessió de l'explotació
dels diferents ports.
8414
AY) A la Pregunta RGE núm. 10425/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a partida "estudis i treballs
tècnics dels pressuposts" (I).
8414
AZ) A la Pregunta RGE núm. 10426/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a partida "estudis i treballs
tècnics dels pressuposts" (II).
8415
BA) A les Preguntes RGE núm. 10435/13 i 10436/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a reunions
amb l'Associació de directors d'ensenyança secundària i amb la de directors d'ensenyança primària.
8415
BB) A la Pregunta RGE núm. 10466/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a treballs de plantació
a Son Real.
8415
BC) A la Pregunta RGE núm. 10476/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a creació de l'òrgan
de control i investigació en matèria d'infància.
8415
BD) A la Pregunta RGE núm. 10482/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació Kovacs,
subvenció agost 2013.
8415
BE) A la Pregunta RGE núm. 10622/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a nou sistema de
descomptes i bonificacions.
8415
BF) A la Pregunta RGE núm. 10715/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a fossa a Son
Espases.
8416
BG) A la Pregunta RGE núm. 10719/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica del
president (II).
8416
BH) A les Preguntes RGE núm. 10722/13, 10726/13, 10733/13, 10747/13 i 10754/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal laboral de la Conselleria d'Administracions Públiques, de personal laboral i
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I) i a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
8416
BI) A les Preguntes RGE núm. 10727/13, 10734/13, 10748/13 i 10755/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal laboral i funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials i a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari i laboral adscrit a la Conselleria de Família i Serveis Socials
/I).
8416
BJ) A les Preguntes RGE núm. 10740/13 i 10761/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana i a nivell de coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8417
BK) A les Preguntes RGE núm. 10741/13, 10797/13 i 10762/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a coneixements de la llengua catalana i a nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral i
funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
8417
BL) A la Pregunta RGE núm. 10768/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions de llocs
de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8417
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BM) A la Pregunta RGE núm. 10769/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
8418
BN) A la Pregunta RGE núm. 10775/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8418
BO) A la Pregunta RGE núm. 10776/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball del personal laboral adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
8418
BP) A la Pregunta RGE núm. 10782/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8418
BQ) A la Pregunta RGE núm. 10789/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8418
BR) A la Pregunta RGE núm. 10796/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8419
BS) A la Pregunta RGE núm. 10802/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
8419
BT) A la Pregunta RGE núm. 10803/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8419
BU) A la Pregunta RGE núm. 10817/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.
8420
BV) A la Pregunta RGE núm. 10823/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
8420
BX) A la Pregunta RGE núm. 10824/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.
8421
BY) A la Pregunta RGE núm. 10831/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.
8421
BZ) A la Pregunta RGE núm. 10838/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts.
8421
CA) A la Pregunta RGE núm. 10845/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8421
CB) A la Pregunta RGE núm. 10851/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
8422
CC) A la Pregunta RGE núm. 10852/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
8422
CD) A la Pregunta RGE núm. 10859/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I).
8422
CE) A la Pregunta RGE núm. 10863/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a suport educatiu de
la Direcció General d'Ordenació, Innovació i FP.
8422
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CF) A la Pregunta RGE núm. 10900/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a SOIB i pretensions estatals
de canviar la funcionalitat dels serveis d'ocupació autonòmics.
8423
CG) A la Pregunta RGE núm. 10908/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques per als
estudiants de les Illes Balears.
8423
CH) A la Pregunta RGE núm. 11014/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos rebuts de
l'Estat per a polítiques actives.
8424
CI) A la Pregunta RGE núm. 11067/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a signatures i protecció de
les praderies de posidònia.
8424
CJ) A la Pregunta RGE núm. 11072/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans de
dinamització comercial.
8424
CK) A la Pregunta RGE núm. 11115/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projecte lingüístic.
8424
CL) A la Pregunta RGE núm. 11140/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedient sancionador
crema de residus-Menestralia.
8425
CM) A la Pregunta RGE núm. 11223/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a comissió de seguiment
de la declaració d'obligacions de servei públic (I).
8425
CN) A la Pregunta RGE núm. 11224/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a comissió de seguiment
de la declaració d'obligacions de servei públic (II).
8425
CO) A les Preguntes RGE núm. 11225/13 i 11226/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a comissió
de seguiment de la declaració d'obligacions de servei públic (III i IV).
8425
CP) A la Pregunta RGE núm. 11237/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de l'IES
Josep Maria Quadrado.
8425
CQ) A la Pregunta RGE núm. 11238/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de l'IES
Josep Maria Quadrado 2.
8425
CR) A la Pregunta RGE núm. 11239/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de l'IES
Josep Maria Quadrado 3.
8426
CS) A la Pregunta RGE núm. 11241/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a temps
d'embarcament.
8426
CT) A la Pregunta RGE núm. 11333/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instalAlacions del CEP
(III).
8426
CU) A les Preguntes RGE núm. 11394/13, 11554/13, 11640/13, 11725/13, 11811/13, 11896/13, 11981/13 i 12066/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Gerència d'Atenció Primària de
Mallorca el 2010, el 2011, 2012 i 2013; factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Gerència Atenció Primària de Mallorca el 2010, 2011,
2012 i 2013.
8426
CV) A les Preguntes RGE núm. 11403/13, 11530/13, 11615/13, 11701/13, 11786/13, 11872/13, 11957/13, 12042/13, 12434/13,
12510/13, 12585/13 i 12660/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribucions PAL
2002, SL i d'Star Clinic Care Group, SL amb la Fundació de Pràctica Jurídica durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8426
CX) A les Preguntes RGE núm. 11415/13, 11798/13 i 11969/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002 SL a Fundació Santuari de Lluc els anys 2010, 2012 i 2013.
8427
CY) A les Preguntes RGE núm. 11418/13 i 11564/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2010 i 2011.
8427
CZ) A les Preguntes RGE núm. 11419/13, 11565/13, 11736/13, 11907/13, 11480/13, 11651/13, 11822/13 i 11992/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL i d'Star Clinic Care Group, SL amb
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8427
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DA) A les Preguntes RGE núm. 11420/13, 11566/13, 11737/13 i 11908/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) el 2010, 2011,
2012 i 2013.
8427
DB) A la Pregunta RGE núm. 11424/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Distribucions
Pal 2002, SL amb CAIB Patrimoni, SA el 2010.
8427
DC) A les Preguntes RGE núm. 11429/13, 11575/13, 11746/13, 11917/13, 11541/13, 11712/13, 11883/13, 12053/13, 11543/13,
11714/13, 11885/13 i 12055/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal
2002, SL amb Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESDAIB) el 2010, 2011, 2012 i 29013; a factures d'Star Clinic Care
Group, SL amb Fundació Robert Graves el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures d'Star Clinic Care Group amb Fundació Teatre del Mar
el 2010, 2011, 2012 i 2013.
8427
DD) A les Preguntes RGE núm. 11438/13, 11440/13, 11443/13, 11532/13, 11537/13, 11538/13, 11584/13, 11586/13, 11589/13,
11703/13, 11708/13, 11709/13, 11755/13, 11757/13, 11760/13, 11874/13, 11879/13 i 11880/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribucions PAL 2002, SL amb l'IBISEC, amb l'Institut Balear de la Joventut i amb
l'Institut d'Estudis Baleàrics el anys 2010, 2011 i 2012; a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb la Fundació Es Baluard Museu d'Art
Modern i Contemporani, amb la Fundació Menorquina de l'Òpera amb la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears els anys 2010, 2011 i 2012.
8428
DE) A les Preguntes RGE núm. 11509/13, 11680/13, 11851/13, i 12021/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Multimèdia de les Illes Balears, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8428
DF) A les Preguntes RGE núm. 11522/13, 11693/13, 11864/13 i 12034/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) els anys 2010, 2011, 2012 i 8428
2013.
DG) A les Preguntes RGE núm. 11530/13, 11701/13, 11872/13 i 12042/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Fundació de Pràctica Jurídica els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8428
DH) A les Preguntes RGE núm. 11542/13, 11713/13, 11884/13 i 12054/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Fundació Santuari de Lluc el 2010, 2011, 2012 i 2013.
8429
DI) A la Pregunta RGE núm. 11572/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de Distribuciones
Pal 2002, SL amb Consorci de Transports de Mallorca el 2011.
8429
DJ) A les Preguntes RGE núm. 11591/13, 11762/13 i 11933/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2011, 2012 i 2013.
8429
DK) A la Pregunta RGE núm. 11600/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb SEMILLA el 2011.
8429
DL) A la Pregunta RGE núm. 11603/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2011.
8429
DM) A la Pregunta RGE núm. 11627/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribucions PAL 2002, SL amb la Fundació Santuari de Lluc de 2011.
8429
DN) A la Pregunta RGE núm. 11658/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Consorci de Transports de Mallorca el 2011.
8430
DO) A les Preguntes RGE núm. 11961/13 i 12046/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL i de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2013.
8430
DP) A la Pregunta RGE núm. 11677/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb l'Institut de Biologia Animal de 2011.
8430
DQ) A la Pregunta RGE núm. 12794/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a recaptació amb l'impost
sobre hidrocarburs (II).
8430
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DR) A la Pregunta RGE núm. 12863/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació d'usos educatius
municipals a Ciutadella.
8430
DS) A la Pregunta RGE núm. 12864/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària de
Turisme Felipe Moreno.
8430
DT) A la Pregunta RGE núm. 12865/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària de
Turisme Felipe Moreno 2.
8431
DU) A la Pregunta RGE núm. 12866/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària de
Turisme Felipe Moreno 3.
8431
DV) A la Pregunta RGE núm. 12867/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis educatius ubicats
a l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado.
8431
DX) A la Pregunta RGE núm. 12868/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a necessitats d'espais educatius
públics a Ciutadella.
8431
DY) A la Pregunta RGE núm. 12870/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la convocatòria
d'FP Dual.
8431
DZ) A la Pregunta RGE núm. 12871/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la convocatòria
d'FP Dual 2.
8431
EA) A la Pregunta RGE núm. 12872/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la convocatòria
d'FP Dual 3.
8432
EB) A la Pregunta RGE núm. 12873/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la convocatòria
d'FP Dual 4.
8432
EC) A la Pregunta RGE núm. 12902/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inici de la
investigació de la mort del Sr. Alpha Pam.
8432
ED) A la Pregunta RGE núm. 12936/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, relativa a cost total
del viatge del president del Govern a Argentina, Xile i Uruguai.
8432
EE) A la Pregunta RGE núm. 13003/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han
formalitzat "convenis especials".
8432
EF) A la Pregunta RGE núm. 13607/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cens de negocis de
restauració a la platja de Palma.
8432
EG) A la Pregunta RGE núm. 13608/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a formació de personal tècnic
de la Conselleria de Turisme i avaluació dels plans de qualitat dels establiments de l'oferta complementària.
8433
EH) A la Pregunta RGE núm. 13609/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reformes, augment de
categoria i llocs de feina en establiments hotelers.
8433
EI) A la Pregunta RGE núm. 13610/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a augment de categoria i
supervisió de la conselleria.
8433
EJ) A la Pregunta RGE núm. 13618/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a plans de qualitat de platja
de Palma.
8433
EK) A la Pregunta RGE núm. 13619/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a establiments de restauració
a la platja de Palma.
8433
EL) A les Preguntes RGE núm. 13914/13, 13918/13 i 13919/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
relatives a pla d'acció turística per al 2014 (I) i a complements per a viatges dels treballadors i dels alts càrrecs de l'ATB.
8433
EM) A la Pregunta RGE núm. 13915/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pla d'acció
turística per al 2014 (II).
8434
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EN) A la Pregunta RGE núm. 13916/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a promoció,
i de mercats i qualitat, producte, territori, formació i administració.
8434
EO) A la Pregunta RGE núm. 13917/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a ajudes socials
dels treballadors de l'ATB.
8434
EP) A la Pregunta RGE núm. 13920/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Decret Llei
8/2012.
8434
EQ) A la Pregunta RGE núm. 13935/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a autoavaluacions dels
establiments d'allotjament (I).
8434
ER) A la Pregunta RGE núm. 13936/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a autoavaluacions dels
establiments d'allotjament (II).
8434
ES) A la Pregunta RGE núm. 13937/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a canvis d'ús
d'establiments d'allotjament turístic.
8435
ET) A la Pregunta RGE núm. 13938/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de baixes
temporals d'establiments d'allotjament turístic (I).
8435
EU) A la Pregunta RGE núm. 13939/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de baixes
temporals d'establiments d'allotjament turístic (II).
8435
EV) A la Pregunta RGE núm. 13940/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de baixes
definitives d'establiments d'allotjament turístic (I).
8435
EX) A la Pregunta RGE núm. 13941/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de baixes
definitives d'establiments d'allotjament turístic (I).
8435
EY) A la Pregunta RGE núm. 13942/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a informes
tècnics emesos (I).
8435
EZ) A la Pregunta RGE núm. 13943/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a informes tècnics
emesos (II).
8435
FA) A la Pregunta RGE núm. 13944/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a informes tècnics
emesos (III).
8436
FB) A la Pregunta RGE núm. 13945/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a establiments
d'allotjament amb places turístiques legals (I).
8436
FC) A les Preguntes RGE núm. 13946/13, 13950/13 i 13951/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
relatives a establiments d'allotjament amb places turístiques legals (II), a personal de l'ATB i a renovació per a guies turístics (I).
8436
FD) A la Pregunta RGE núm. 13949/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a projectes
iniciats amb càrrec al pressupost del Consorci de la Borsa de Places Turístiques.
8437
FE) A les Preguntes RGE núm. 13952/13 i 13954/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relatives
a renovacions per a guies turístics (II i III).
8437

3.17. INFORMACIÓ
A) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 401/14 a 406/14.

8437

B) Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 931/14 i 926/14.

8437

C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a les
8437
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 9379/13 a 9381/13, 11310/13, 11311/13 i 14740/13, 14742/13 i 14743/13.
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D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 25/14.
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E) Habilitació dels dilluns i els dissabtes per a la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl.
8438
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0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT
0.1. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Rebuig de sessió plenària extraordinària (escrit RGE núm.
413/14).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de gener de 2014, atès l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, rebutjà per 5 vots a
favor, 9 en contra i cap abstenció, la solAlicitud de convocatòria
de sessió plenària extraordinària esmentada (publicada al
BOPIB núm. 134, de 24 de gener de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Elecció de Síndic de Comptes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Conformement amb els articles 82.2 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 22.3 i 17 de la Llei
4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 de febrer de 2014, amb una majoria superior a les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra, elegí, per
assentiment, com a Síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears el Sr. Jaume Ribas i Medina.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 805/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fundatur i
doblers aportats pel Govern. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 807/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alAlegacions al
projecte Cairn Energy. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 808/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alAlegacions
del Govern a la prospecció promoguda per Spectrum. (Mesa de
5 de febrer de 2014).
RGE núm. 809/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a falsejament
d'informes ambientals al projecte de prospecció de Cairn
Energy. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I). (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (II). (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (III). (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 817/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (IV). (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 818/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
les inversions a l'illa d'Eivissa (I). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 819/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
les inversions a l'illa d'Eivissa (II). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 822/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 823/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
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RGE núm. 824/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (III). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 825/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 826/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (III). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 828/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (IV). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 829/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (V). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 830/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (VI). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 831/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de
mortalitat per càncer de mama. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 832/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (I). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 833/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (II). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 834/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (III). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 835/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (IV). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 836/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (V). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 837/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (VI). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
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RGE núm. 838/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (VII). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 839/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (VIII). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 840/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama (IX). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 845/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inauguració
del curs del Cercle artístic de Ciutadella. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 846/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inauguració
del curs de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella. (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 847/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a policies locals
a l'atur. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 848/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 849/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals (II). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 850/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals (III). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals (IV). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals (V). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cursos EBAP
destinats a formació de policies locals (VI). (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcions de
l'ISPIB. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
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RGE núm. 855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcions de
l'ISPIB (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcions de
l'ISPIB (III). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a torn de nit en
els cossos de policies locals. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plataforma
digital per a la coordinació i la millora de la policia local.
(Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plataforma
digital per a la coordinació i la millora de la policia local (II).
(Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 895/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beques
universitàries. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ajudes de
menjador escolar. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

RGE núm. 956/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut, 2012. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 957/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut, 2013. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 958/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut, 2014. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 992/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ERO a la
planta de Coca-Cola i reforma laboral. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 994/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
del port de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines). (Mesa de 5
de febrer de 2014).
RGE núm. 1018/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

RGE núm. 898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a riscs
psicosocials. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

RGE núm. 1019/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (II). (Mesa de 5 de febrer de
2014).

RGE núm. 899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comitès de
seguretat i salut, Conselleria d'Educació. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).

RGE núm. 1020/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (III). (Mesa de 5 de febrer de
2014).

RGE núm. 900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconeixements
mèdics, Conselleria d'Educació. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

RGE núm. 1021/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (IV). (Mesa de 5 de febrer de
2014).

RGE núm. 901/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació en
matèria de seguretat i salut laboral, Conselleria d'Educació.
(Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 953/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 954/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut, 2010. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 955/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute de
l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut, 2011. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).

RGE núm. 1022/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (V). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1023/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (VI). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (VII). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1025/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Maó, Conselleria d'Educació (VIII). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
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RGE núm. 1026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (I). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1027/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (II). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1028/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (III). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1029/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (IV). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1030/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (V). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1031/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (VI). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1032/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (VII). (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1033/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (VIII). (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1034/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (IX). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1035/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
Marratxí, Conselleria d'Educació (X). (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1036/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients,
Conselleria d'Educació (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1037/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients,
Conselleria d'Educació (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1038/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients,
Conselleria d'Educació (III). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
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RGE núm. 1039/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients,
Conselleria d'Educació (IV). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1040/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients,
Conselleria d'Educació (V). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1041/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
de veterinaris colAlaboradors. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1042/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuntaments amb serveis de veterinaris propis. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1043/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis
triquinoscòpies (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1044/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis
triquinoscòpies (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1045/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisis
de la triquinosi. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1046/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
immobilitzacions cautelars de carn i/o productes carnis. (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1047/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraccions sanitàries detectades. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1048/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
produïdes (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1049/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
produïdes (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1050/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matances
realitzades. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de la prova de la triquinosi. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1052/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
contingència. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions
de crèdit (I). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
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RGE núm. 1054/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions
de crèdit (II). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1055/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions
de crèdit (III). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1056/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a operacions
de crèdit (IV). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1057/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament autonòmic de 2009. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increments
sobre la taxa per emissió de la targeta sanitària. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1096/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
produïts als serveis centrals del Servei de Salut. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fons Social Europeu per finançar l'FP bàsica. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1098/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a menors amb necessitats educatives especials. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1099/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a menors que reben educació especial i educació
compensatòria. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1100/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a lluita contra l'exclusió social. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

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.
Fundatur i doblers aportats pel Govern
Quina és la posició que defensaran els representants del
Govern a Fundatur en relació amb la destinació dels diners
revertits a aquesta fundació com a conseqüència de la venda del
Fortuna?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
AlAlegacions al projecte de prospecció Cairn Energy
Ha presentat o té previst presentar el Govern, en coherència
amb les declaracions del president, alAlegacions al projecte de
prospecció promogut per Cairn Energy davant les costes
d'Eivissa?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

RGE núm. 1101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les famílies amb problemes. (Mesa de 5 de febrer de
2014).

AlAlegacions del Govern a la prospecció promoguda per
Spectrum

RGE núm. 1102/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situacions d'emergència social. (Mesa de 5 de febrer de
2014).

Ha presentat o té previst presentar el Govern, en coherència
amb les declaracions del president, alAlegacions al projecte de
prospecció promogut per Spectrum, que afecta les costes de les
nostres illes?

RGE núm. 1105/14, 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 5 de
febrer de 2014).
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

G)

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

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

Falsejament d'informes ambientals al projecte de prospecció
Carn Energy

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
(III)

Què pensa fer o ha fet el Govern en relació amb els fets
destapats pels tècnics de l'Ajuntament de Sant Antoni (Eivissa)
que mostren que els informes ambientals que acompanyen el
projecte de prospecció promogut per Cairn Energy han estat
falsejats o copiats d'Internet?

Quin nombre de receptes facturades des de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les
Illes Balears durant el 2013 corresponen a pensionistes?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
(IV)

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I)
Quina ha estat la facturació de l'oficina de farmàcia del Sr.
José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant
el 2013?

Quin nombre de receptes facturades des de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les
Illes Balears durant el 2013 corresponen a actius?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Execució de les inversions a l'illa d'Eivissa (I)

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
(II)
Quina ha estat la facturació de l'oficina de farmàcia del Sr.
José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant
el 2013, que correspon a receptes de pensionistes?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és l'estat d'execució de les inversions a l'illa d'Eivissa
previstes al conveni firmat entre Turespaña i el Govern de les
Illes Balears firmat amb data 23 de desembre de 2010?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

8376

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Execució de les inversions a l'illa d'Eivissa (II)

Nou copagament farmacèutic (III)

En quina data finalitza el termini d'execució de les obres
previstes al conveni per a inversions turístiques a l'illa d'Eivissa
entre Turespaña i el Govern de les Illes Balears firmat amb data
23 de desembre de 2010?

Quin cost econòmic ha tingut el procediment de gestió
administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució
dels excedents del copagament farmacèutic, des de dia 1 de
gener de 2013 a dia 31 de desembre de 2013, especificant-lo per
mes?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Nou copagament farmacèutic (I)
Estalvi en despesa farmacèutica (I)
Quina quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de
Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic, des
de dia 1 de gener de 2013 a dia 31 de desembre de 2013,
especificant-la per mes?

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2013?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Nou copagament farmacèutic (II)
Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut
pel cobrat per damunt dels màxims establerts als pensionistes
amb el nou copagament farmacèutic, des de dia 1 de gener de
2013 a dia 31 de desembre de 2013, especificant-la per mes?

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2013 que correspon a l'aportació dels ciutadans
mitjançant els nous copagaments farmacèutics?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Estalvi en despesa farmacèutica (VI)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2013 que correspon a l'aportació dels
pensionistes mitjançant els nous copagaments farmacèutics?

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2013, atribuïble al Reial Decret Llei 9/2001?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica (IV)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears durant 2013, que correspon a l'aportació de les persones
actives que aporten més del 10% mitjançant els nous
copagaments farmacèutics?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina taxa de mortalitat per càncer de mama a les Illes
Balears hi ha hagut els anys 2012 i 2013, desglossada per anys?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Estalvi en despesa farmacèutica (V)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, que correspon als medicaments que han estat exclosos
de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut,
segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la DG de Cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia,
publicada al BOE de 17 d'agost de 2012 i modificada pel BOE
de 25 de setembre, durant l'any 2013?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 de detecció precoç de càncer de mama (I)
Quantes dones hi ha dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, el 2013?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa de detecció precoç de càncer de mama (II)

S)

Quina és la distribució per edat de les dones que hi ha dins
el Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears,
el 2013?

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

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Programa de detecció precoç de càncer de mama (III)

Programa de detecció precoç de càncer de mama (VI)

Quantes cartes s'han tramès a dones dins el Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears, el 2013,
desglossades per mesos?

Quantes dones dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears s'ham fet la mamografia, durant
2013, desglossades per mesos?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Programa de detecció precoç de càncer de mama (VI)

Programa de detecció precoç de càncer de mama (VII)

Quantes cridades telefòniques s'han realitzat a dones dins el
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears, el
2013, desglossades per mesos?

Quantes dones dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, s'han fet la mamografia i han estat
citades per proves complementàries posteriors, durant 2013,
desglossades per mesos?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Programa de detecció precoç de càncer de mama (V)
Programa de detecció precoç de càncer de mama (VIII)
Quantes dones dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama han rebutjat fer-se la mamografia, durant 2013,
desglossades per mesos?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Pressupost del Programa de detecció precoç de càncer de
mama a Balears de l'any 2014.
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

8379

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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

Programa de detecció precoç de càncer de mama (IX)

Policies locals a l'atur

Quina és la despesa real, a l'acabament de l'any, del
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears, dels
anys 2010 o 2013, desglossada per any?

Actualment, a data de 28 de gener de 2014, hi ha 246
persones residents a les Illes Balears que disposen de
l'acreditació del curs de policia local que atorga l'EBAP que
alhora estan inscrits com aturats al SOIB. Per altra banda, la
Llei de coordinació de les policies locals estableix que d'acord
amb l'EBEP els contractes temporals tendran una durada
màxima de 6 mesos dins el període d'un any, amb la qual cosa
aquells policies que van acabar el contracte el mes de novembre
de 2013 no poden tornar a reincorporar-se en un nou contracte
fins el mes de juny. Quines actuacions du a terme la Conselleria
d'Administracions Públiques per solucionar aquesta situació
perjudicial tant per als policies en atur com per als municipis?

Palma, a 29 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.

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Inauguració del curs del Cercle artístic de Ciutadella
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D'acord amb la resposta amb RGE 11308/2013, la consellera
no va poder assistir a l'acte d'inauguració del curs del Cercle
artístic de Ciutadella per raons d'agenda. Quin és l'altre acte de
l'agenda al qual va assistir la consellera que li va impossibilitar
participar de l'inici del curs del Cercle artístic?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals
Quants de cursos ha programat l'EBAP des de 2011,
destinats a la formació i la promoció policial d'oficials,
subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Inauguració del curs de l'IES Josep Maria Quadrado de
Ciutadella
D'acord amb la resposta amb RGE 11309/2013, la consellera
no va poder assistir a l'acte d'inauguració del curs de l'IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella per raons d'agenda. Quin és
l'altre acte de l'agenda al qual va assistir la consellera que li va
impossibilitar participar de l'inici del curs del curs de l'IES?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals (II)
Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va rebre
l'EBAP el 2010, de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals (VI)

Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals (III)
Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va rebre
l'EBAP el 2011, de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va rebre
l'EBAP el 2014, de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals (IV)
Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va rebre
l'EBAP el 2012, de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Cursos de l'EBAP destinats a formació de policies locals (V)
Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va rebre
l'EBAP el 2013, de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quina és la funció, segons el Govern de les Illes Balears, de
l'ISPIB?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Funcions de l'ISPIB (II)
Tal com es pot llegir a l'entrada de la pàgina web de l'ISPIB,
l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, ha d'actuar
com a òrgan de suport de la Direcció General d'Interior amb la
missió específica d'impulsar la millora de la seguretat pública a
les Illes balears, vers la coordinació i la integració de les
policies locals en un projecte comú, i impulsar el desplegament
de l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Compleix aquestes funcions actualment l'ISPIB?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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

Funcions de l'ISPIB (III)

Plataforma digital per a la coordinació i la millora de la policia
local (II)

Té previst el Govern de les Illes Balears eliminar o fusionar
l'ISPIB dins el marc de la reestructuració del sector públic
instrumental?
Palma, a 29 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.
Torn de nit en els cossos de policies locals
Segons les dades de l'ISPIB, quins municipis de les Illes
Balears disposen actualment del torn de nit (de les 22 hores fins
a les 6 hores del dia següent) en els cossos de policies locals, i
de quantes persones està el torn de nit?
Palma, a 29 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.
Plataforma digital per a la coordinació i la millora de la policia
local
El 2004 el Govern de les Illes Balears va invertir una 6
milions d'euros en una plataforma digital per coordinar i millora
en eficàcia les policies locals de les Illes Balears i la futura
policia autonòmica. Una part d'aquests 6 milions d'euros es van
destinar a equipar els ajuntaments amb material informàtic per
a l'esmentada plataforma. En quina situació es troba la
plataforma i el material adquirit?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

El 2004 el Govern de les Illes Balears va invertir una 6
milions d'euros en una plataforma digital per coordinar i millora
en eficàcia les policies locals de les Illes Balears i la futura
policia autonòmica. Una part d'aquests 6 milions d'euros es van
destinar a equipar els ajuntaments amb material informàtic per
a l'esmentada plataforma. Té prevists el Govern alguna
destinació a aquest equipament? Quina?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Beques universitàries
Segons resposta de la consellera d'Educació, les beques
universitàries corresponents als cursos 2011-2012 i 2012-2013
resten pendents de pagar a causa d'un problema de tresoreria.
Per altra banda, des de la Hisenda de la CAIB es diu, a data del
mes de gener de 2014, que els proveïdors cobren i que
pràcticament els pagaments s'han posat al dia. Si és així, quin és
el "problema" perquè a data d'avui encara no s'hagin pagat les
beques universitàries dels dos cursos anteriors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Ajudes de menjador escolar
Segons resposta de la consellera d'Educació, les ajudes de
menjador escolar corresponents als cursos 2011-2012 i 20122013 resten pendents de pagar a causa d'un problema de
tresoreria. Per altra banda, des de la Hisenda de la CAIB es diu,
a data del mes de gener de 2014, que els proveïdors cobren i que
pràcticament els pagaments s'han posat al dia. Si és així, quin és
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el "problema" perquè a data d'avui encara no s'hagin pagat les
ajudes de menjador dels dos cursos anteriors?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Riscs psicosocials
Ha elaborat la Conselleria d'Educació els corresponents
documents d'avaluació de riscs psicosocials amb caràcter
urgent?

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.
Formació en matèria de seguretat i salut laboral, Conselleria
d'Educació
Quines actuacions ha dur a terme la Conselleria d'Educació
durant el curs 2013-2014 en relació amb la formació i la
informació en matèria de seguretat i salut laboral a l'àmbit
docent?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Comitès de seguretat i salut, Conselleria d'Educació
Ha convocat la Conselleria d'Educació els comitès de
seguretat i salut a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera? En
cas afirmatiu, en quina data es va dur a terme?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut
Quin és el deute total de l'Ibsalut amb el Servei Català de
Salut?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut 2010
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.
Reconeixements mèdics, Conselleria d'Educació
Quina ha estat la darrera promoció de reconeixements
mèdics de vigilància de la salut per als treballadors de la
Conselleria d'Educació?
Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quin és el deute generat el 2010 de l'Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut 2011

Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut 2014

Quin és el deute generat el 2011 de l'Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?

Quin és el deute generat el 2014 de l'Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut 2012

ERO a la planta de Coca-Cola i reforma laboral

Quin és el deute generat el 2012 de l'Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?

Com valora el Govern el fet que la reforma laboral faciliti
expedients de regulació com el que afecta la planta de CocaCola a Palma, malgrat ser una empresa amb grans beneficis?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Deute de l'Ibsalut amb el Servei Català de Salut 2013
Privatització del port de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines)
Quin és el deute generat el 2013 de l'Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?

En quin estat es troba el canvi en el model de gestió anunciat
pel Govern en relació amb el port de la Colònia de Sant Jordi?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

8384

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

Expedients Maó, Conselleria d'Educació

Expedients Maó, Conselleria d'Educació (IV)

Sobre els expedients als directors de Maó, si cap inspector
no proposà l'obertura d'aquests expedients, el responsable de la
iniciativa és el secretari autonòmic d'Educació, Guillem
Estarellas?

Sobre els expedients als directors de Maó, altres directors
també s'abstingueren o votaren en contra dels projectes
esmenants per Educació. A la vista d'això, no us sembla
prevaricadora la resolució d'expedientar Rafel Andreu, Jaume
Bonet i Margalida Seguí per un fet no sancionat en altres casos?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Expedients Maó, Conselleria d'Educació (II)
Expedients Maó, Conselleria d'Educació (V)
Sobre els expedients als directors de Maó, vostè, Sra.
Consellera, a principi de curs, va prometre accelerar la seva
tramitació. Com s'explica, doncs, la lentitud del procés? No s'ha
fet justament el contrari? No és raonable pensar que s'ha dilatat
de manera intencionada?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Sobre els expedients als directors de Maó, és compatible la
pretensió de determinar el vot dels directors amb la llibertat
d'expressió? Estan les instruccions d'un superior per damunt
dels preceptes constitucionals?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Expedients Maó, Conselleria d'Educació (III)

Expedients Maó, Conselleria d'Educació (VI)

Sobre els expedients als directors de Maó, no demostra el
canvi dels fets imputats lleugeresa i desconeixement de la
situació per part del responsable de l'inici dels expedients? En
cas contrari, hem de suposa que el Sr. Estarellas actuà amb
plena consciència i, per tant, amb mala fe?

Sobre els expedients als directors de Maó, són consistents
les acusacions contra els tres directors? S'ha caracteritzat la
tramitació dels expedients pel rigor i l'objectivitat? S'ha seguit
el procediment ordinari en aquests casos?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.
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Expedients Maó, Conselleria d'Educació (VII)

Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (II)

Sobre els expedients als directors de Maó, les mesures
cautelars imposades en aquest cas, suspensió de dos mesos de
feina i sou, són molt més severes que la sanció final, de 10 o 15
dies. Com s'explica aquesta contradicció? Fou la sanció cautelar
ajustada a dret? Com pensau reparar el greu perjudici causat a
aquestes tres persones?

Sobre els expedients de Marratxí, trobau que obrir nous
expedients dos mesos després de la interrupció de la vaga és la
millor manera de calmar els ànims de la comunitat educativa?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Expedients Maó, Conselleria d'Educació (VIII)
Sobre els expedients als directors de Maó, Sra. Consellera,
sou conscient que aquests expedients no tenen cap recorregut
jurídic? Us tranquilAlitza saber que la via judicial és lenta i que,
quan s'hi pronunciïn els tribunals, ja no ocupareu l'actual càrrec
polític i, per tant, quedareu lliure de responsabilitats?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 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.
Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (III)
Sobre els expedients de Marratxí, sobre quines bases es
fonamenten els càrrecs contra Jaume March? Existeixen indicis
raonables que la seva actuació no va ser neutral, i que va
conculcar el dret dels alumnes a l'educació? En cas afirmatiu,
quins són aquests indicis? Són consistents aquestes acusacions
o són simplement un pretext per desacreditar la imatge dels
docents i castigar els que no combreguen amb els criteris de la
conselleria?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (I)

Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (IV)

Sobre els expedients de Marratxí, tenen credibilitat les
denúncies instigades per un grupuscle radical obsessionat per la
persecució activa dels docents?

Sobre els expedients de Marratxí, com es justifica una
demora tan prolongada en la tramitació de la denúncia des que
fiu rebuda pel Sr. García Moles? És casualitat que la
comunicació d'obertura de l'expedient coincidís amb el darrer
dia de classe?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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.
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Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (V)

Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (VIII)

Sobre els expedients de Marratxí, com s'explica que els
denunciants coneguessin l'activació de l'expedient dies abans
que el mateix denunciat? Té intenció de depurar-ne les
responsabilitats que pertoquin, en el seu departament? Quines
mesures pensa adoptar per tal d'evitar noves filtracions?
Existeix connivència entre membres del seu departament i la
Fundació Nacional Círculo Balear?

Sobre els expedients de Marratxí, amb l'ordre de tancar les
diligències obertes arran de la gravació al cap d'estudis i
l'obertura d'un segon expedient a Jaume March, intenta
Bartomeu Isern protegir la denunciant de les conseqüències de
les greus infraccions que havia comès?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (VI)
Sobre els expedients de Marratxí, és cert que s'ha acceptat
com a prova l'enregistrament fet per la denunciant amb el
telèfon mòbil dins l'aula? En cas afirmatiu, quina validesa té una
prova obtinguda de manera ilAlegítima?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (IX)
Sobre els expedients de Marratxí, Sra. Consellera, creis
acceptable que els alumnes facin un ús dels aparells electrònics
contraris a la normativa de convivència en els centres? Vos
adonau que, en no reprovar accions contràries a les normes de
convivència, estau convidant altres alumnes a violar aquestes
normes? esperau convertir els estudiants en confidents
governamentals i delators del professorat desafecte?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (VII)
Expedients Marratxí, Conselleria d'Educació (X)
Sobre els expedients de Marratxí, segons la premsa, han
arribat a la Conselleria d'Educació altres gravacions realitzades
d'amagat per la denunciant a membres del claustre de l'IES
Marratxí, concretament al cap d'estudis. Confirmau la notícia?
La resta de denúncies a professors del centre, es basen també en
proves ilAlegals?
Palma, a 30 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.

Sobre els expedients de Marratxí, Sra. Consellera, no us
escarrufa la imatge d'un estudiant enregistrant els seus mestres
amb la intenció de denunciar-los? La utilització de menors per
vigilar els adults és una pràctica legítima o és un mètode propi
de dictadures?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

8387

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Expedients, Conselleria d'Educació (I)

Expedients, Conselleria d'Educació (IV)

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
tenen tots aquests expedients l'objectiu de fer por als docents i
esclafar tota oposició als designis de la conselleria? Pensau
realment que ho aconseguireu?

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació, és
el Sr. Estarellas l'instigador i organitzador d'aquesta campanya
d'assetjament al professorat? Compta amb l'aprovació de la
senyora consellera?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Expedients, Conselleria d'Educació (II)

Expedients, Conselleria d'Educació (V)

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
Sra. Consellera, sou conscient que estau amargant l'existència
i destrossant la reputació de persones honorables i que, quan tot
això acabi en no-res, el mal ja estarà fet? Cal que us recordin
que dictar a dret seny resolucions injustes és delicte?

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
com ens podeu explicar que, des del vostre nomenament, la
política educativa del departament que dirigiu s'ajusti tan
fidelment as dictats del líder d'un grup extremista i fanàtic? Té
por d'acabar com el seu predecessor en el càrrec?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients, Conselleria d'Educació (III)

Registre de veterinaris colAlaboradors

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
Sra. Consellera, de què parlaren en les cordials reunions que
mantinguéreu al vostre despatx, vostè i el Sr. Estarellas, amb els
representants de la Fundació Nacional Círculo Balear i de
l'Assemblea per una escola Trilingüe, el 5 de juny i el 22 de
novembre de 2013? Aprofitaren l'ocasió per organitzar l'actual
campanya d'expedients contra professors?

Quants veterinaris colAlaboradors hi ha registrats al registre
de veterinaris colAlaboradors de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per dur el control sanitari d'animals de l'espècie
porcina que es destinen al consum privat, desglossats per any,
des de 2009 fins a finals de 2013?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Anàlisi de la triquinosi

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.

Quin és el nombre d'animals en els quals s'ha determinat
l'anàlisi de la triquinosi desglossat per any i municipi, des de
2009 fins a finals de 2013?

Ajuntaments amb serveis de veterinaris propis
Quins ajuntaments disposen de personal i serveis de
veterinaris propis per dur el control sanitari d'animals de
l'espècie porcina que es destinen al consum privat, desglossat
per any, des de 2009 fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Immobilitzacions cautelars de carn i/o productes carnis

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.

Quantes immobilitzacions cautelars de carn i/o productes
carnis s'han realitzat, desglossades per any i municipi, des de
2009 fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Anàlisis triquinoscòpiques (I)
Quantes anàlisis triquinoscòpiques s'han realitzat,
desglossades per any i municipi, des de 2009 fins a finals de
2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Anàlisis triquinoscòpiques (II)

Quantes infraccions sanitàries s'han detectat, en aplicació del
Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per
al control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen
al consum privat, desglossades per any i municipi, des de 2009
fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes anàlisis triquinoscòpiques han donat un resultat
positiu, des de 2009 fins a finals de 2013?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sancions produïdes (I)
Quantes sancions s'han produït, en aplicació del Decret
34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al
control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al
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consum privat, desglossades per any i municipi, des de 2009
fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fons de contingència

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

A quines despeses s'ha destinat el fons de contingència de
l'exercici 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Sancions produïdes (II)
Quantes sancions s'han produït, en aplicació del Decret
34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al
control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al
consum privat, desglossades per any i municipi, des de 2009
fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Operacions de crèdit (I)
Quantes operacions de crèdit a curt termini s'han formalitzat
per part del Govern de les Illes Balears a l'exercici 2012?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Matances realitzades
Quantes matances s'han realitzat, desglossades per any i
municipi, des de 2009 fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Necessitat de la prova de la triquinosi
Quantes campanyes de difusió de la necessitat de la prova de
la triquinosi s'han fet, desglossades per any i municipi, des de
2009 fins a finals de 2013?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Operacions de crèdit (II)
Quin import i quin tipus d'interès correspon a cadascuna de
les operacions de crèdit a curt termini formalitzades a l'exercici
2012?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operacions de crèdit (III)

Increments sobre la taxa per emissió de la targeta sanitària

Quantes operacions de crèdit a curt termini s'han formalitzat
per part del Govern de les Illes Balears a l'exercici 2013?

A què corresponen els increments sobre la taxa per emissió
de la targeta sanitària aplicats als exercicis 2013 i 2014?

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operacions de crèdit (IV)

Canvis produïts als serveis centrals del Servei de Salut

Quin import i quin tipus d'interès correspon a cadascuna de
les operacions de crèdit a curt termini formalitzades a l'exercici
2013?

Relació nominal de tots els canvis produïts, per cessament
o dimissió, des de dia 1 de juny de 2011 a 31 de gener de 2014,
de persones amb càrrec directiu, fins al nivell de sotsdirector/a,
desglossat per Conselleria de Salut, serveis centrals del Servei
de Salut i per cada centre gestor de l'Ibsalut.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de finançament autonòmic de 2009
Ha realitzat la Conselleria d'Hisenda del Govern de les Illes
Balears l'estudi que permet avaluar els resultats que el sistema
de finançament autonòmic de 2009 ens ha donat fins ara? Si
l'estudi s'ha realitzat, quines són les xifres que aporta?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fons Social Europeu per finançar l'FP bàsica
Quina quantitat arribarà a les Illes Balears procedent del
Fons Social Europeu per finançar l'FP bàsica el proper curs
escolar 2014-15?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Menors amb necessitats educatives especials
Quin nombre hi ha a la nostra comunitat d'infants menors
d'edat amb necessitats educatives especials?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Menors que reben educació especial i educació compensatòria
Quin nombre d'alumnes hi ha a la nostra comunitat que
reben educació especial i educació compensatòria?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Lluita contra l'exclusió social
Quina quantitat arribarà a les Illes Balears el 2014,
procedent de la UE, per lluitar contra l'exclusió social que
pateixen les famílies i quin percentatge significarà aquesta
quantitat en el marc del repartiment d'aquest fons entre les
diferents comunitats autònomes?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Situacions d'emergència social
Quina quantitat rebrà el tercer sector el 2014 de les Illes
Balears provinent dels 20 milions de l'IRPF que es destinen per
situacions d'emergència social i quin és el percentatge, del total
que rebran les comunitats autònomes?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de 31 de
gener
Quins són els assumptes d'urgència s'han introduït al Consell
de Govern de dia 31 de gener de 2014?
Palma, a 3 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Suport a les famílies amb problemes
Quina quantitat rebrà la comunitat de les Illes Balears el
2014 procedent del Govern de l'Estat provinent de la distribució
de 17 milions d'euros entre les comunitats autònomes per tal que
els serveis socials donin suport a les famílies amb problemes i
quin és el percentatge, del total repartit, que rebrà la nostra
comunitat?

RGE núm. 1107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon
casino de Palma. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 5 de febrer de 2014).
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RGE núm. 1111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolieres. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Mesa del transport aeri i del Comitè assessor de cogestió
aeroportuària. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1190/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitat multidisciplinar de reimplantació de membres. (Mesa de
5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del nombre de persones en llista d'espera
quirúrgica. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1192/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de l'any 2013 quant al turisme. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
qualitat de recursos humans. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1194/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació de la Llei de dependència. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres del nou colAlegi de Sa Bodega. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex
de confiança empresarial. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissió del pacte local. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

RGE núm. 1202/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturar les
prospeccions petrolíferes. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1203/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions que afecten el món educatiu. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1204/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament dels serveis de la dependència. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració de l'hostal Rocamar. (Mesa de 5 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagaments sanitaris. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1207/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conflicte educatiu. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
Palma, a 5 de febrer 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Segon casino de Palma
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, defensarà davant
l'Ajuntament de Palma l'actual decisió del Govern sobre la
ubicació del segon casino de Palma?
Palma, a 3 de febrer de 2014..
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 1198/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments efectuats pel Govern de les Illes Balears durant el
2013. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de
Coca-Cola. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1200/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Cabrera.
(Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1201/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a aposta per les
petrolíferes. (Mesa de 5 de febrer de 2014).

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Prospeccions petrolieres

Reducció del nombre de persones en llista d'espera quirúrgica

Què farà el Sr. President per tal que el Govern espanyol, del
seu partit, no autoritzi les prospeccions petrolieres a les Illes?

Quines són les causes que han permès la reducció del
nombre de persones en llista d'espera per a una intervenció
quirúrgica?

Palma, a 3 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Mesa del transport aeri i del Comitè assessor de cogestió
aeroportuària
Podria explicar el conseller de Turisme les darreres reunions
de la Mesa de transport aeri del Comitè assessor de cogestió
aeroportuària dutes a terme el passat 29 de gener?

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 membre corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Valoració de l'any 2013 quant al turisme
Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'any 2013 des
del punt de vista turístic?
Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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 membre corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Unitat multidisciplinar de reimplantació de membres
En què consisteix la unitat multidisciplinar de reimplantació
de membres ubicat a Son Espases?

Quins objectius persegueix el Govern de les Illes Balears
amb el Pla de qualitat de recursos humans?
Palma, a 4 de febrer de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
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 membre corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al membre corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Aplicació de la Llei de dependència
Quin és el balanç de l'aplicació de la Llei de dependència a
les Illes Balears durant l'any 2013?
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Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pagaments efectuats pel Govern de les Illes balears durant el
2013
Quin és el balanç dels pagaments efectuats pel Govern de les
Illes Balears durant l'any 2013?

Obres del nou colAlegi de Sa Bodega
Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'estat
actual del nou colAlegi de Sa Bodega?
Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Tancament de Coca-Cola
Sr. President, quines gestions ha fet el Govern per evitar el
tancament de Coca-Cola?
Palma, a 5 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Índex de confiança empresarial
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'augment en un 14,5% de l'índex de confiança empresarial en
relació amb el mateix trimestre de l'any passat, tal i com ha
publicat l'Institut d'Estadística de Balears?
Palma, a 4 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

K)

Cabrera

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.

En quina situació es troba el Parc de Cabrera després de les
retallades?
Palma, a 5 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Comissió del Pacte Local
Ens pot explicar el Govern quin és l'objecte de la Comissió
de Pacte Local?
Palma, a 5 de febrer de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

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.
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Aposta per les petrolíferes

Copagament dels serveis de la dependència

Creu el Govern que l'aposta, manifestada pel ministre Soria,
per les petrolíferes i gasistes servirà per recuperar la indústria de
les nostres illes?

Conselleria de Família i Serveis Socials, com valora vostè
que el dependents responguin al copagament dels serveis de la
dependència amb el seu patrimoni?

Palma, a 5 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

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

Aturar les prospeccions petrolíferes

Valoració de l'hostal Rocamar

Sr. Vicepresident, quines actuacions està portant a terme el
Govern de les Illes Balears per aturar les prospeccions
petrolíferes a les Illes Balears?

Sr. Conseller de Turisme, per quin motiu va informar la
Junta de la Borsa d'Allotjaments Turístics que la valoració de
l'hostal Rocamar era diferent depenent de si tenia declaració de
ruïna o no?

Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Inversions que afecten el món educatiu
Copagaments sanitaris
Quins criteris segueix la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats a l'hora de decidir quines són les inversions que
s'han de dur a terme a les Illes Balears que afecten el món
educatiu?

Sr. Conseller de Salut, què pensa fer amb els copagaments
sanitaris?
Palma, a 4 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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.
Conflicte educatiu
Sr. President, quan pensa reunir-se amb la comunitat
educativa per resoldre el conflicte que el seu govern ha creat?
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Palma, a 4 de febrer de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 804/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a beneficis
empresarials i nou conveni d'hoteleria, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 5 de febrer de 2014).

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 de
Turisme.
Rànquing d'eficiència de portals turístics
Com valora el conseller que les Illes Balears ocupin el lloc
14 de les 17 comunitats autònomes de l'Estat en el darrer
rànquing d'eficiència de portals turístics?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 990/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rànquing
d'eficiència de portals turístics, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 5 de febrer de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 991/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni
d'hoteleria i propera temporada turística, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1062/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efecte de la
reducció del dèficit, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1063/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses
per al nou REB, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 5 de febrer de 2014).

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.
Conveni d'hoteleria i propera temporada turística
Creu el conseller que la negociació del conveni d'hoteleria
i turisme, atesa la posició de la patronal, pot afectar la propera
temporada turística?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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'Hisenda i Pressuposts.
Efecte de la reducció del dèficit

Beneficis empresarials i nou conveni d'hoteleria
Com valora el conseller que a pesar de l'augment dels
guanys en un 28,7% de les cadenes hoteleres, els portaveus del
sector hagin anunciat públicament que no admetran millores en
el conveni d'hoteleria que s'ha de negociar enguany?

Palma, a 29 de gener de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quin és l'efecte de la reducció del dèficit sobre el deute de
la comunitat?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
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E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Converses per al nou REB
Quin és el resultat de les converses entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat, en concret amb la Secretaria
General d'Hisenda i Coordinació Autonòmica, entorn al REB
nou que s'ha de tramitar?
Palma, a 30 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 810/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retirada de la Llei Orgànica de protecció al concebut, que
modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i
d'interrupció voluntària de l'embaràs (urgència). (Mesa de 5
de febrer de 2014).
RGE núm. 1006/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a integració de la formació per a l'ocupació i la
formació professional. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
Palma, a 5 de febrer 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 Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Consideram que aquest
parlament ha de donar a conèixer el seu parer en relació amb un
avantprojecte com el que ens ocupa, abans que sigui aprovat
definitivament. Aquesta possible llei és un despropòsit que
pretén sumir novament les dones de les Illes Balears a una tutela
que, com a societat, fa anys ja havíem deixat enrere.
Per a la retirada 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.
Dia 20 de desembre de 2013 el Consell de Ministres 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.
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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. Així doncs, se substitueix una llei de terminis per una
de supòsits.
Aquesta és una llei de supòsits absolutament restringida a:
- 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 suposava equiparar-nos a Europa,
l’avantprojecte ens hi allunya i, per contra, ens aproxima a
països amb escassa tradició democràtica o 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 determinat 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 és
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, entre altres aspectes perquè
l’avantprojecte de llei:
• Atempta contra el dret a decidir i controlar la pròpia fertilitat;
dret d'igualtat d'homes i dones recollit en l'acceptada normativa
internacional i nacional com la Conferència Mundial de Drets
Humans de 1993, la Conferència Internacional sobre Població
i Desenvolupament (CIPD), la IV Conferència Mundial sobre
la Dona, Beijing 1995, i la Convenció sobre l'eliminació de totes
les formes de discriminació contra la dona de 1999.
• Aquesta reforma no respon a una demanda social, en canvi
genera un conflicte de drets inexistent en l'actualitat i trenca
l'ampli consens amb el qual va comptar la llei actualment en
vigència, que té al seu favor la majoritària acceptació social
independentment de la tendència política que es mostri.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MES proposa
a debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja 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.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè retiri 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.
3. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’avanç que va
suposar la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs.
Palma, a 29 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.
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.
Integració de la formació per a la l’ocupació i la formació
professional
Un dels principals problemes no només del món educatiu i/o
laboral de les Illes Balears sinó de la societat en general és
l’abandonament escolar prematur que es dóna entre els
estudiants de les Balears. A les Balears als 6 anys d’edat es
preveu que un alumne romandrà al sistema educatiu una mitjana
de 14 anys front als 15.8 de la mitjana estatal, per tant, les
Balears són la comunitat autònoma amb menor esperança de
vida escolar. A més ens trobam també a la cua en taxes netes
d’escolarització postobligatòria.
Sens dubte, aquest és uns dels motius que influeix a les
elevades taxes d’atur juvenil que ens situen també a la cua
d’Europa, per la qual cosa és un dels principals problemes de la
nostra societat actual.
Per aquest motiu es fa necessari cercar noves fórmules per
tal de motivar els estudiants perquè no surtin del sistema
educatiu, així com de facilitar la tornada als que un dia el van
abandonar eliminant les traves i fronteres que hi pugui haver
entre els diferents tipus de formació.
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 potenciar un projecte mitjançant diferents línies
d’actuació d’integració de la formació per a l’ocupació i la
formació professional a fi de facilitar el retorn al sistema
educatiu, especialment dins aquells sectors amb més demanda
de professionals.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
condemna de l'actitud del Govern de les Illes Balears i
reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 795/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses, amb tramitació
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 796/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport als equips directius o a favor de la retirada dels
expedients oberts per part de la conselleria, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
5 de febrer de 2014).
RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
gran pacte social per a un nou model econòmic, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
manteniment de l'assistència sanitària independentment de la
residència, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa
de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1007/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de llengües, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització de la figura de l'indult, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1060/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves prospeccions petrolieres a la mar balear, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (urgència). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1061/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució dels expedients als directors dels instituts
de Maó, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (urgència). (Mesa de 5 de febrer de 2014).
RGE núm. 1065/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a publicació de les balances fiscals, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 5 de febrer de
2014).
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RGE núm. 1103/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda humanitària a Síria, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 5 de
febrer de 2014).
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Parlamentari MÉS
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna l'actitud del
Govern de les Illes Balears i reprova la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per la seva manca de diàleg i consens amb
els agents educatius per definir i planificar un nou model
educatiu que cerqui la qualitat i la igualtat d'oportunitats.

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
Institucionals i Generals.
De condemna de l'actitud del Govern de les Illes Balears i de
reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
No hi ha cap dubte que el curs escolar 2013-14 a les Illes
Balears va començar i s'ha desenvolupat amb un nivell de
crispació i de conflictivitat com mai no s’havia vist, amb la
convocatòria d’una vaga que les dades descriuen com la més
massiva que hi ha hagut a les Illes Balears contra la política d'un
govern autonòmic.
Molts han estat els motius (retard en el pagament als centres
escolars, eliminació de programes de suport educatiu, retard i
eliminació dels ajuts i les beques a famílies, increment de ràtios
a les aules, congelació salarial i eliminació de determinats
complements, aprovació de la Llei Orgànica per a la millora de
la qualitat educativa, etc.), però sense cap dubte la gota que ha
fet vessar el tassó de la comunitat educativa ha estat el decret de
tractament integral de llengües, juntament amb una política de
manca de diàleg i de menyspreu a l’educació i als docents. Una
protesta que el TIL ha desencadenat, però que és, també, un
rebuig a una forma no dialogant de governar l’educació, una
forma incompatible amb la consecució d’un educació de
qualitat, equitativa i adequada al moment actual, que necessita
sempre la complicitat del professorat i de tots els agents
educatius.
La política educativa del Govern és una política per vèncer,
no per convèncer. S'ha dissenyat i implementat un nou model
educatiu fora del debat i l'estudi seriós, racional, fet sobre
evidències pedagògiques contractades. Els models educatius
d'èxit exigeixen pactes socials amplis que perdurin en el temps.
L’educació no es millora a cops de decret, perquè la realitat
escolar és mes complexa. Cal passar de l’unilateralisme al
multilateralisme educatiu amb tots els implicats. La política de
la confrontació i el conflicte no són la solució. Cal un acord de
mínims on tothom es pugui moure, i tenim en l'àmbit de
l'ensenyament de llengües un element comú: tots estam d’acord
a potenciar l’ensenyament de l’anglès a l’escola. Amb aquest
objectiu comú, i aplicant la racionalitat pedagògica, ha de ser
possible definir i implementar reformes consensuades i
duradores que garanteixin que tots els alumnes acabin
l'ensenyament obligatori amb un coneixement suficient d'anglès.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna l'actitud del
Govern de les Illes Balears i reprova la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per utilitzar els instruments d'orientació
i de control de la Conselleria d'Educació, com el servei
d'inspecció, com a instruments de persecució política per
imposar un nou model lingüístic i d'ensenyament mal dissenyat,
mal planificat i mancat de l'imprescindible diàleg entre
administració i comunitat educativa.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna l'actitud del
Govern de les Illes Balears i reprova la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per haver convertit el curs 2013-2014 en
un “curs fracassat”, ple de conflictes i de malestar que han
afectat directament el rendiment i l'èxit escolars, així com també
el necessari prestigi del professorat i dels equips directius.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rectificar la seva política educativa i a recuperar
el diàleg amb els agents educatius per tal de definir un pacte i un
model educatius perdurables en el temps.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a cessar la consellera d'Educació i tot el seu equip
polític com a primera passa per recuperar la confiança de la
comunitat educativa, i a obrir un procés de diàleg permanent
que doni fortalesa i estabilitat al model educatiu de les Illes
Balears.
Palma, a 27 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 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'Hisenda i
Pressuposts.
Sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de
milers de persones que, a causa de dificultats econòmiques
sobrevingudes, no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer
de la seva llar.

8400

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

La seva traducció social han estat milers de desnonaments
a tot l'Estat espanyol i centenars de milers de persones que han
vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne i s'han hagut
d'enfrontar a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat
extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.

un cop exhaurit el termini atorgat per corregir la situació. A
més, es podran imposar fins a 3 multes coercitives que poden
arribar als 100.000 euros, tal i com determina la llei catalana,
prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha
produït l'ocupació de l'immoble.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de
2007 i fins a setembre 2013, a l'Estat espanyol, ja s'ha arribat a
500.000 execucions hipotecàries. A més, en el 2012 les Illes
Balears ja tenien 71.255 habitatges buits. Així es desprèn del
darrer cens d'habitatges realitzat per l'INE, a principis de 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb els ajuntaments per tal d’elaborar
i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent
desocupació, començant pels que són propietat d'entitats
financeres i altres grans empreses.

Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència
d'habitatge que constitueix una autèntica anomalia en el context
europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en
el Estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu
agreujada pel fet que l'Estat espanyol és el país d'Europa amb
més habitatge buit.
El context descrit i la situació d'emergència en què es troba
gran part de la població s’està traduint també en un significatiu
augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social dels que es veuen abocats a recórrer-hi.
La realitat del carrer i la necessitat que l’administració
treballi per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers
de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la
bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts
com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen
buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar-se,
ja sigui perquè es troben a la venda o per llogar a preus
inaccessibles per part de la població.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una
manera o altra, rescatades amb diners públics. Paradoxalment,
però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les
necessitats de la ciutadania, i els ajuts milionaris a la banca,
molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida
social.
Donada la gran quantitat de població amb necessitats
s'habitatge i la manca de recursos públics per fer-hi front,
resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres, tal i com vénen reclamant des de fa temps les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i
garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la
utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de
l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
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 a aprovar una llei en els mateixos termes que la del
dret a l'habitatge de Catalunya (LDHC) amb l'objectiu de
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a
l'emergència s'habitatge. Aquesta llei permetrà als consistoris
municipals de les Illes Balears iniciar procediments
sancionadors a entitats bancàries i grans empreses per infracció
molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge

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.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Suport dels equips directius i a favor de la retirada dels
expedients oberts per part de conselleria
Després de més de tres mesos de conflicte, el malestar del
colAlectiu docent no només no s'ha esvaït sinó que s'ha
incrementat. No s'ha avançat ni una passa en la resolució del
conflicte, i l’actuació de la conselleria ha anat sempre en sentit
contrari. Les actuacions en relació amb la recuperació de les
plantilles i la posició respecte de la Llei de símbols o els
expedients dels directors, han agreujat encara més la situació en
la qual ens trobàvem en el mes de setembre.
Els equips directius dels centres de les Illes Balears són un
dels pilars bàsics de l’estructura educativa de la nostra
comunitat i a més són un altre factor clau per a la millora del
sistema. Entre altres funcions són els responsables de
materialitzar l’aplicació de les normes establertes pel Govern als
centres que dirigeixen. Han de complir la normativa i fer-la
complir, i alhora garantir la seva adequació a les característiques
socials dels alumnes del centre, tot dins un marc d’un bon clima
de centre per tal d’assegurar l’eficàcia dels processos
d’ensenyament-aprenentatge.
Al director de l'institut de Marratxí, Jaume March, li han
obert expedient per una falta molt greu, segons diuen, per
conculcar el dret a l'educació durant els dies de vaga
corresponents al mes d'octubre. El Grup MÉS considera una
greu errada l’obertura d’un nou expedient sancionador contra
membres de la comunitat educativa. Aquesta forma d’actuar de
la Conselleria d’Educació dificulta el diàleg i la recuperació de
l'estabilitat necessària per al bon desenvolupament de l'activitat
docent.
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Cal denunciar les noves pressions a què es veuen sotmesos
els i les docents: l'obertura d'un expedient a Jaume March,
director de l'IES Marratxí, per raons polítiques i amb la intenció
clara d'atacar i coartar el legítim dret a la protesta per mitjà de
la vaga; l'amenaça, per part de Guillem Estarellas, de més de 30
expedients nous; la pressió diària que està patint el colAlectiu
docent en els centres i els insults i les calúmnies que hi estan
abocant alguns grups afins al Govern. Aquestes polítiques
irresponsables porten el sistema públic d’educació a una
legislatura estèril en termes educatius, i amb mesures com
aquestes s'agreuja la situació d'enfrontament en lloc de cercar
una solució negociada que permeti desbloquejar-la, cosa que
juntament amb el menyspreu sistemàtic que es du a terme per
part de la conselleria a les peticions de diàleg, fa impossible el
fixament de les bases que permetin reconstruir i fer avançar el
nostre malmès sistema educatiu.
Dissortadament la Conselleria d’Educació ha demostrat amb
les seves darreres actuacions que no sap on trepitja i que la seva
actitud és tot menys conciliadora.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS proposa al
Parlament la següent
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La greu crisi econòmica actual ens ha de servir per poder
analitzar el que necessita de reforma del nostre sistema
econòmic i com hem d'apuntar al futur.
Tenim l'oportunitat de repensar el model econòmic i
treballar per un present i un futur més pròsper per a tothom.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
a debat la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent (article 57 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears) per un pacte social per a un nou model
econòmic per als propers 10 anys (horitzó Balears 2015), que
tendrà per objecte:
a. Avaluació i consideració de l'actual model econòmic, amb
audiències dels actors econòmics, socials i acadèmics.
b. Elaboració de conclusions
c. Propostes d'actuacions.
Durada de la comissió: sis mesos.
Palma, a 28 de gener de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears a retirar tots els expedients “polítics” oberts als
directors de centres educatius, i a no obrir-ne cap de nou.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rectificar en les seves contínues agressions a la
comunitat educativa, i a negociar amb la comunitat educativa
per tal de recuperar el diàleg i el consens en matèria d'educació.
Palma, a 27 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.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Manteniment de l'assistència sanitària independentment de la
residència
El Boletín Oficial del Estado del passat 26 de desembre va
incorporar una disposició addicional al text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, que limita l’assistència sanitària
a aquells espanyols que surtin a l’estranger durant més de 90
dies i estiguin en situació d’atur.
L’aprovació d’aquesta modificació es va produir arran d’una
esmena a la Llei de pressuposts de l’Estat per a l’any 2014,
presentada pel Grup Parlamentari Popular. La normativa va
entrar en vigor l’1 de gener.

Gran pacte social per un nou model econòmic
Donada la greu crisi econòmica actual, amb uns índexs
d'atur superiors al 20% (quasi inèdits a la Unió Europea), en
especial de l'atur juvenil, l'atur de llarga durada i dels majors de
45 anys es fa necessari centrar els esforços dels representants
públics en com revertir aquesta situació i posar els fonaments
per a un nou model econòmic que asseguri un present i un futur
més pròsper per a tothom.

Per part del Govern espanyol es defensà aquesta mesura
garantint que l’assegurat recuperarà el dret a al targeta sanitària
tan aviat torni a residir a l’Estat espanyol.
L’aplicació d’aquesta mesura deixarà sense cobertura
sanitària garantida i normalitzada a:
- Estudiants que passin 90 dies fora d’Espanya.
- Persones que estan cercant feina fora d’Espanya i que
durant aquest període no n’han trobat i als beneficiaris de la
targeta de la seguretat social d’aquesta persona, en el cas
que n’hi hagi.
- Beneficiaris del titular de la Seguretat Social i de la targeta
sanitària que hagi trobat feina fora d’Espanya.
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Tot i que és cert que un ciutadà de l’Estat espanyol pot
recuperar la cobertura sanitària una vegada torni a residir a
qualsevol comunitat autònoma de l’Estat espanyol, aquesta
mesura deixa en una situació de descobertura sanitària els
colAlectius anteriorment citats. No respon a cap criteri d’estalvi
racional, complica la gestió burocràtica, al mateix temps que
genera confusió i malestar social.
L’argument que defensa que es volen evitar possibles fraus
no justifica un canvi tan radical. No és justificable que, per
evitar possibles abusos, per part d’un percentatge minoritari de
la població, es modifiqui una legislació que donava garantia
sanitària al conjunt de la població de l’Estat espanyol.
Aquesta modificació realment respon a l'intent, que
persegueix el Partit Popular, de canvi de mentalitat entre la
ciutadania per justificar que una sanitat universal ja no és
possible, ja no és sostenible, i que s’ha de passar a un sistema
d’assegurats.
Per això va excloent, a poc a poc, colAlectius. Primer varen
ser els immigrants, després es varen excloure de determinades
prestacions sanitàries determinats colAlectius ( per exemple les
dones lesbianes de la inseminació artificial) i ara s'exclouen els
ciutadans i les ciutadanes de l’Estat espanyol que no resideixin
a l’Estat sense tenir en compte si tenen o no tenen contracte de
feina a un altre país, ni el que passarà amb els seus familiars si
continuen residint a l’Estat espanyol i no tenen titularitat de
targeta sanitària.
Per altra banda, l’article 25 de l’Estatut d’Autonomia
estableix que la comunitat autònoma té plenes competències en
temes de salut, permet que el Govern de les Illes Balears ordeni
la sanitat a les Illes Balears de la manera que consideri més
adequada per a la seva població.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent

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 la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Pla de llengües
De tots és sabut que els idiomes constitueixen un autèntic
valor afegit a l’hora de cercar feina i més dins una economia
eminentment turística com és la de les Illes Balears.
De fet, actualment, el 60% dels llocs de feina que
s’ofereixen a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
exigeixen el coneixement d’algun idioma. A més, aquesta
necessitat de conèixer idiomes es dóna en tots els perfils i va
incrementant en relació amb el perfil demandat. No obstant
això, aquestes dades no van en sintonia amb la realitat de la
societat, ja que Espanya és el quart país de la Unió Europea en
què menys adults saben parlar idiomes, segons un informe de
l’Eurostat.
L’anglès continua sent l’idioma més demandat, però
l’obertura a nous mercats i la força dels mercats emergents
suposen noves oportunitats per a aquells professionals que
dominin altres idiomes amb una demanda creixent.
El SOIB en els darrers anys ja ha apostat de manera decidida
per l’ensenyament d’idiomes i ha superat el 15% de la seva
oferta de cursos per a persones ocupades i desocupades amb una
gran acollida.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la darrera
modificació de text refós de la Llei de Seguretat Social.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant pels idiomes dins el Pla de llengües
del SOIB i a incrementar l’oferta, especialment per als diferents
nivells d’anglès i per a nous idiomes com ara el rus o el xinès.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que garanteixi a tota la ciutadania de les
Illes Balears, residents a qualsevol municipi de les Illes, targeta
sanitària perquè pugui accedir a la sanitat normalitzada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir l’assistència sanitària a totes les persones que
temporalment estiguin fora del territori de les Illes Balears i no
tenguin contracte de feina a un altre país.
Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 30 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.
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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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Utilització de la figura de l'indult
Un dels temes que els ciutadans perceben com més
problemàtics després de l'atur és la corrupció i la sensació
d'impunitat.
Les innombrables causes de corrupció que s'instrueixen a les
Illes Balears, algunes ja amb condemnes fermes, avalen les
sospites i denúncies que des de fa anys es vénen produint a les
Illes.
Les recents sentències condemnatòries contra l'expresident
Matas han reobert el debat sobre la figura de l'indult, donat que
Matas l'ha solAlicitat per evitar el compliment de la pena de
presó imposada per l'Audiència Provincial, que ha suspès el
compliment de la pena a l'espera de la resolució de l'indult.
Donat que la figura de l'indult no s'ha d'utilitzar com una
nova instància judicial; donada l'alarma social que provoca que
els "colAlegues" del Sr. Matas siguin ara els que decideixin sobre
el seu indult; és per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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Aquesta nova amenaça és la que representa l'inici dels
tràmits per a noves prospeccions, presentada per la companyia
Spectrum Geo Limited.
El permís solAlicitat afectaria un total de 14.000 km2de la
mar al nord, l'est i el sud de les nostres illes, superfície que
multiplicaria per sis el total de km2 autoritzats a Cairn Energy
al golf de València.
Si aquestes del golf de València se situen a 48 km de l'illa
d'Eivissa, la nova petició preveu sondejos a uns 25 km del
nostre litoral.
De tots són conegudes les nefastes conseqüències que totes
aquestes prospeccions representen per al nostre territori, per al
nostre entorn marí i per al present i futur de la nostra economia.
És imprescindible que amb la major urgència possible es faci tot
el que sigui necessari per tal que es denegui, per part de
l'administració competent, aquesta nova solAlicitud.
Per tots aquests fets, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a manifestar la seva opinió en contra de l'indult
solAlicitat per l'expresident Matas.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a denegar l'indult solAlicitat per l'expresident Matas.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda manifestar-se en
contra de l'indult solAlicitat per l'expresident Matas.
Palma, a 21 de gener de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la nova petició de
llicència de prospeccions petrolíferes al nord, l'est i el sud de les
Illes Balears, en tràmit per part de la companyia Spectrum Geo
Limited.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer tot el que sigui necessari per tal d'impedir
aquesta nova amenaça per a les nostres illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a la denegació d'aquesta
nova llicència en tràmit per la companyia Spectrum Geo
Limited.
Palma, a 24 de gener de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. 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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve motivada
pel fet que es tracta d'una nova solAlicitud de prospeccions i no
està tan avançada com la de Cairn Energy, si s'actua amb
rapidesa hi hauria menys dificultats per aconseguir que no
continuï endavant tota la tramitació. D'aquí la necessitat que el
Parlament de les Illes Balears es pronunciï amb urgència.
Noves prospeccions petrolíferes a la mar balear
Exposició de motius
Per si no fos suficient l'amenaça que representa l'autorització
atorgada a la companyia Cairn Energy per realitzar
prospeccions petrolíferes entre la costa de llevant a la península
i les Illes Balears, ara s'ha conegut una nova amenaça.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la injustícia
comesa per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per
mantenir encara a dia d'avui la suspensió cautelar de funcions
als directors dels instituts de secundària de Maó que supera els
170 dies quan, finalment, la proposta de l'instructor de
l'expedient disciplinar és de 15 dies, demanam el debat de la
proposició no de llei que s'adjunta.
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Resolució dels expedients als directors instituts de Maó
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exposició de motius
J)
El dimecres 22 de gener es va fer pública la proposta de
l'instructor dels expedients disciplinaris oberts aquest estiu als
tres directors dels instituts de Maó, que demana una sanció que
comporta la suspensió de les seves funcions entre 10 i 15 dies
d'expulsió, segons el cas.

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'Hisenda i
Pressuposts.

Es dóna la circumstància que aquests tres professionals duen
ja gairebé sis mesos decantats de les seves funcions de direcció,
per una decisió de la conselleria que s'ha demostrat precipitada,
autoritària i injusta.

Publicació de les balances fiscals

Una d'ells es va poder incorporar el passat 7 de gener i els
altres dos haurien de poder incorporar-se als seus llocs de feina
de manera immediata, però els danys morals causats són
incalculables i molt difícils de reparar.
Malgrat les reiterades peticions de la comunitat educativa,
dels mateixos directors afectats i dels partits de l'oposició
perquè el procés es tanqui amb la major celeritat possible,
aquests expedients finalment es mal resoldran tot gairebé
exhaurint el termini que preveu la normativa.
Atesa l’arbitrarietat de la consellera d’Educació i el seu
equip en tot el procés de l’injustificable expedient sancionador
als directors dels instituts de Maó, la manifesta incapacitat
política i tècnica demostrada en la seva gestió i la greu alarma
social que la seva intransigència i el seu sectarisme han
provocat, el Grup socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
i reconeixement als tres directors dels IES de Maó expedientats
i injustament separats de les seves funcions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears la immediata resolució de l'expedient
administratiu, amb el reconeixement explícit de l’estricte
compliment de la llei per part dels tres directors injustament
expedientats, tot esborrant dels seus expedients tot rastre de la
incoació arbitrària del procediment sancionador, així com la
restitució de la seva dignitat professional i personal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera
d'Educació del Govern balear i el president de les Illes Balears
que es disculpin públicament pel tractament que han donat als
tres directors, com a part de la restitució moral que es mereixen.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears que destitueixi de forma immediata
la consellera d’Educació i tot l’equip de direcció política i
assessorament del departament d'Educació, ja que han demostrat
de forma reiterada una incapacitat i una arbitrarietat en les seves
decisions i manifestacions que els fa indignes d'ocupar un càrrec
polític de responsabilitat.
Palma, a 29 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El 2008 el Ministeri d’Economia i Hisenda publicà per
primera vegada les balances fiscals de les comunitats autònomes
amb el sector públic estatal.
Aquestes balances varen donar entre d’altres dades que les
Illes Balears són les que proporcionalment fan una major
aportació amb un saldo sobre el PIB del 14,20%, una xifra
absolutament desproporcionada en comparació amb la resta de
comunitats autònomes i fins i tot amb relació al que aporten la
resta de regions i els estats federals als seus estats centrals en el
món occidental.
Per altra banda, en sessió de 15 d’octubre de 2013, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar, per unanimitat, una
proposició no de llei el text de la qual deia:
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament és encara injust amb les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a fer públiques periòdicament, en un exercici de
transparència, les balances fiscals de les comunitats
autònomes."
A pesar del compromís de publicació anual, aquestes
balances no s’han tornat a fer públiques, tot i la demanda de
transparència que avui en dia hauria de regir totes les accions
públiques.
A pesar que el president del Govern havia anunciat a la fi la
publicació de dites balances el desembre de 2013, a hores d’ara
encara no s’han fet públiques i recentment el Ministeri
d’Hisenda ha anunciat la publicació d’uns comptes públics
regionalitzats en comptes de les balances fiscals “per evitar un
ús en favor del sobiranisme”. La realitat és que les Illes Balears
són les més perjudicades per l’actual model de finançament, per
tant, les més interessades que es coneguin les dades de les
balances fiscals.
Per això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a publicar anualment i, de manera immediata, les balances
fiscals com a mecanisme de transparència en els comptes
públics.
Palma, a 30 de gener de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè impulsi la concertació entre estats per reallotjar els
refugiats més vulnerables mentre duri la guerra civil a Síria.

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.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a enviar recursos per palAliar la fam i la manca de medicaments
de la població síria.

Ajuda humanitària a Síria

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aportació econòmica per tal de colAlaborar
amb l’ajuda humanitària amb el poble de Síria.

Els governants han d’actuar ja per acabar amb el patiment de
milions de civils siris, molts dels quals corren perill de mort per
inanició en enfrontar-se a greus situacions de manca
d’assistència mèdica i un refugi adequat, segons denúncies que
ha fet Amnistia Internacional.

Palma, a 3 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

La resposta del món a la crisi de Síria ha estat insuficient.
Dels fons solAlicitats per l’ONU a finals de 2013 mitjançant una
crida humanitària, la més gran fita en la seva història com a
organització, únicament es va poder cobrir el 70%. Això va
suposar que algunes de les víctimes més vulnerables del
conflicte de Síria no rebessin ajuda vital i estiguessin obligats
a fer front a l’hivern amb recursos mínims.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
L’ONU demana als dirigents mundials que incrementin
considerablement els seus esforços amb la finalitat de recaptar
fons per cobrir els 6.500 milions solAlicitats per la crida
humanitària i així proporcionar assistència vital als més afectats
pel conflicte.

A)

La violència incessant en Síria ha desencadenat una de les
pitjors crisis humanitàries de la història recent.

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, al Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Entre les més afectades hi ha les persones que viuen a Síria,
inclosos 6,5 milions de desplaçats interiors. Moltes persones
continuen abandonades a la seva sort en zones sotmeses a
bloqueig per les forces governamentals. Pateixen falta
d’aliments i s’ estan morint de fam. Fora de síria, els que han
pogut fugir a països veïnats també s’han d’enfrontar a les dures
condicions d’uns camps de refugiats que no compten amb
recursos suficients. Milers de malalts crònics pateixen la manca
de tractament, les dones embarassades estan en situació de risc
sanitari, els infants pateixen una pèssima nutrició.
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 de l’Estat
que expressi d’una manera contundent el rebuig al conflicte
armat en Síria i la utilització d’armes químiques contra la
població, així com l’impuls de la via diplomàtica per aconseguir
una solució política que acabi amb la guerra civil i les matances
de civils en Síria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que demani al govern de Síria que aixequi el bloqueig que
afecta la població civil de localitats i zones controlades per
l’oposició amb la finalitat de garantir que l’assistència
humanitària arribi a la població.

A la Pregunta RGE núm. 3269/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats al Centre socioeducatiu d'incorporació social, abril.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Abril de 2013.
Dia 1: internament en règim semiobert, 0; en règim obert, 0;
en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Del 2 al 8: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Del 9 al 15: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Del 16 al 22: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Del 23 al 29: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Dia 30: internament en règim semiobert, 0; en règim obert,
0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Total: internament en règim semiobert, 0; en règim obert, 0;
en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
Palma, 25 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

B)
A la Pregunta RGE núm. 7743/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla
d'equilibri econòmic (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Ordre de Publicació
E)

En el Pla d'equilibri econòmic figura retingut 1 milió a
l'Institut Balear de la Dona. Quins programes, serveis o
recursos es veuran afectats per aquesta retenció?
No es veurà afectat cap programa, servei o recurs. (En el pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears 2012 consta una
declaració de crèdit indisponible de 0,6 milions d'euros).
Palma, 19 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 8006/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 1440/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i
conservació de patrimoni cultural. (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).
Quin nivell d'execució de l'epígraf "Tema prioritari 4.58:
protecció i conservació del patrimoni cultural" del Programa
operatiu FEDER 2007-2013 preveu el Govern per al final de
l'exercici de 2013 i del conjunt del programa?
A 31 de desembre de 2012, de la despesa prevista per
executar, que era de 8.994.286 euros, hi ha compromisos per
import de 6.632.804 euros, dels quals se n'han declarat a Europa
4.209.132 euros.
L'execució en termes de compromisos és a 31 de desembre
del 74%, però les previsions a 31 de desembre de 2015 es
calculen en un cent per cent d'acord amb la convocatòria
d'ajudes a les entitats públiques que es publicarà prest.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència des de l'1 de juliol de
2011?
De juliol a desembre de 2011 l'ajuda econòmica va ser de
15.661.304,50 euros.
De gener a setembre de 2012 l'ajuda econòmica va ser de
28.166.759, 70 euros.
Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1441/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a protecció i
conservació de patrimoni cultural (II). (BOPIB núm. 89, de 8
de març de 2013).

D)

Quines previsions ha promogut el Govern de les Illes
Balears en el marc del Programa operatiu FEDER 2007-2013
per a les Illes Balears, en l'epígraf "Tema prioritari 4.58:
protecció i conservació del patrimoni cultural" durant l'any
2012?

A les Preguntes RGE núm. 10902/12, 10968/12, 11034/12,
11100/12, 11166/12 i 11232/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antonio Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles
ISBA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Durant l'any 2012 es va executar el projecte "Rehabilitació
integral del Casal Balaguer -Fase 1", si bé el conveni va ser
signat el març del 2011. A dia d'avui no està finalitzat.

Ordre de Publicació

Relació detallada dels béns immobles d'alienació dels quals
està prevista per part de l'ISBA en el marc i fora del marc del
Pla financer de reequilibri. Relació de béns immobles que
s'han alineat per part de l'ISBA en el marc i fora del marc del
Pla financer de reequilibri. Quantes escriptures públiques
d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part de
l'ISBA? Relació d'escriptures públiques d'alineació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de l'ISBA.
No consta cap bé immoble.
ISBA no és una entitat participada majoritàriament per la
caib, ni forma part dels organismes que consoliden SEC. Per tot
això, és necessari que aquesta informació la solAlicitin
directament a IBSA.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

G)
A les Preguntes RGE núm. 1573/13, 1574/13, 1577/13,
1578/13 i 1580/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, relatives a deute amb l'Ajuntament de Palma,
deute amb l'Ajuntament de Maó, deute amb el Consell de
Mallorca, deute amb l'Ajuntament de Manacor i deute amb
l'Ajuntament de Marratxí. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Quin deute té el Govern de les Illes Balears dia 05/03/2013
amb l'Ajuntament de Palma, amb l'Ajuntament de Maó, amb el
Consell Insular de Mallorca, amb l'Ajuntament de Manacor i
amb l'Ajuntament de Marratxí?
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Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2449/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (VII). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Què ha recaptat el Govern de les Illes Balears per l'emissió
de la nova targeta sanitària individual des de dia 1 de gener de
2012 fins dia 28 de febrer de 2013?

El sistema comptable no permet indicar a data concreta les
dades solAlicitades.

El total recaptat és de 3.226.525,41 euros.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 1904/13 i 1905/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
recaptació i a ingressos prevists per nous imposts. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quina és la perspectiva de disminució en la recaptació que
té el Govern de les Illes Balears per als nous impostos que
poden aprovar-se en 2013, tenint en compte el retard en la
seva entrada en aplicació? Relació detallada d'ingressos
previstos per cada nou impost dels quals es té la perspectiva
d'aprovació durant l'exercici 2013.
El Consell de Govern, de data de 27 de setembre de 2013, a
proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, va retirar de la
tramitació parlamentària el projecte de llei de mesures
tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

K)
A la Pregunta RGE núm. 3392/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XIX). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) agroalimentari durant
l'any 2004.
El 2004 no hi va haver concessió d'ajudes per al sector.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 5213/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda del Sr.
Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant el 2012. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

I)

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant l'any 2012.

A les Preguntes RGE núm. 2217/13 i 2218/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relatives a
acomiadaments nuls en el sector públic instrumental (I i II).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

El Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant l'any 2012 no va dur a terme cap viatge
oficial a l'estranger.

Ordre de Publicació

Quants acomiadaments han estat declarats nuls en el total
del sector públic instrumental de la CAIB dels efectuats
aquesta legislatura? Què costaran al Govern el total
d'acomiadaments al sector públic instrumental de la CAIB?
La documentació que correspon a aquesta pregunta no
consta als arxius de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
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Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

M)
A la Pregunta RGE núm. 5674/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a millorar la
qualitat de vida en situació de risc. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Ordre de Publicació
P)

Quins recursos econòmics destinarà el Govern de les Illes
Balears destinats a l'eliminació de les barreres
arquitectòniques aplicades a la millora de la qualitat de vida
la ciutadania en especial situació de risc de dependència?

A la Pregunta RGE núm. 7781/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts,
7. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Els que ens permetin les disponibilitats pressupostàries.

Relació de les sentències dels jutjats socials de les Illes
Balears que han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la legislatura
fins al 30 de juny de 2013, que han posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències.

Palma, 19 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)

No hi ha sentències.

A la Pregunta RGE núm. 7623/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tancament
Centre socioeducatiu d'incorporació social (II). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Quin ús pensa fer del local ubicat al carrer Ribadavia 7-9
de Palma?
Ordre de Publicació
El Centre d'Intervenció Social no s'ha tancat, segueix en
actiu, es va fer un canvi d'ús a partir del dia 15 de juny de 2013.
El motiu d'aquest canvi d'ús esdevé perquè al llarg de l'any
2012 no hi havia perfils adequats per estar al centre (es pot
observar a les dades d'ocupació dels centres).
Per això es va crear una comissió tècnica de trasllats, per tal
d'avaluar la viabilitat d'aquests trasllats.
En l'actualitat, el centre, l'ocupen distints programes de
prevenció de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel i els
usuaris són els mateixos dels centres i de medi obert.
Els programes que es duen a terme al centre d'incorporació
social són: pila, amb mesura i emancipació.
Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 7799/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013
han posat un recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?
L'Agència Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector
públic instrumental d'aquesta conselleria, no ha acomiadat
persones ni ha finalitzat la relació laboral de ningú.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 7772/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?
L'Agència Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector
públic instrumental d'aquesta conselleria, no ha acomiadat ni ha
finalitzat la relació laboral de cap persona fins a 30 de juny de
2013.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 7808/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts,
des de què va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?
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L'Agència Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector
públic instrumental d'aquesta conselleria, no ha acomiadat ni ha
finalitzat la relació laboral de cap persona fins a 30 de juny de
2013, per la qual cosa, no existeix cap relació.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

8409
Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 7853/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IX).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

S)

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral a cada una
de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, des de què va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013?

A les Preguntes RGE núm. 7817/13 i 7826/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (V i VI). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).

A cap persona de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
únic ens del sector públic instrumental d'aquesta conselleria, no
se li ha abonat una indemnització per acomiadament o
finalització de la relació laboral.

Ordre de Publicació

Quantes sentències dels jutjats socials de les Illes Balears
i quantes de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears han recaigut en relació a les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts, des de què va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social?
No hi ha sentències.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 8217/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV). (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis
Baleàrics durant l'any 2013?

Ordre de Publicació

No hi ha cost.

T)
A la pregunta RGE núm. 7847/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (X).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

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

Ordre de Publicació
Relació de persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts, des de què va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la indemnització
abonada?
No hi ha relació, ja que a cap persona de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector públic
instrumental d'aquesta conselleria, no se li ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

X)
A la Pregunta RGE núm. 8615/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules.
(BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
La consellera d'Educació considera adequat afirmar que hi
ha mestres i professors que fan política a les aules?
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats afirma que
el que han de fer els docents és desenvolupar la seva tasca,
d'acord amb l'apartat 1.3.e) de l'estatut de l'empleat públic com
a fonament d'actuació de tots els empleats públics, amb
objectivitat, professionalitat i la imparcialitat en el servei. Així
mateix, en el capítol dedicat als deures dels empleats públics a
l'article 52.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Nosaltres no tenim personal estatutari.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 8616/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules
(II). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quines proves, expedients o altres instruments té a l'abast
per demostrar l'afirmació: "hi ha mestres i professors que fan
política a les aules"?
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats té com a eix
de la seva actuació el compliment de la normativa vigent i en
aquesta qüestió tot el que és relatiu al capítol VI de l'EBEP.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació

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

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 9469/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament gerent
de l'Àrea de salut de Menorca. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).
Dia 5 de març, la web de l'ib-salut anuncia que Manuel
Yebra serà nomenat gerent de l'Àrea de salut de Menorca, en
quina data es fa el nomenament?
Les dates solAlicitades a l'esmentada pregunta han estat
respostes a la SODO 9470/13.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 8618/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aprenentatge anglès
a l'escola (TIL). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
La consellera d'Educació va afirmar que l'aplicació del TIL
suposaria que els pares podrien deixar de pagar classes
particulars per tal de què els seus fills aprenguessin anglès.
Quines dades l'avalen en aquest sentit?
El projecte d'universalització del trilingüisme implica posar
a l'abast de tots els alumnes en edat escolar, el principi d'igualtat
d'oportunitats que garanteix la normativa vigent i per tant, que
a l'educació finançada amb fons públics es pugui aprendre un
idioma de comunicació universal com és l'anglès.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 8723/13, 8724/13, 9269/13,
9270/13, 10360/13 i 10361/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupció
voluntària de l'embaràs (VIII i IX), a ginecòlegs/ues als
hospitals públics (I i II), i a IVE (XI i XII). (BOPIB núm. 111,
de 9 d'agost de 2013; BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013 i BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8890/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a titulació
de mestre industrial. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).
Quina és la titulació requerida per ocupar plaça de mestre
industrial de personal estatutari no sanitària i a quin grup
pertany aquesta categoria?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 9501/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quins han estat els criteris (d'antiguitat, tipus de contracte,
perfil professional, etcètera) que s'han aplicat a l'hora de
decidir quins treballadors s'acomiaden, arran de la
reestructuració de l'ens Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals?
El criteri que es va aplicar a l'hora de decidir quins
treballadors acomiadar arran de la reestructuració de l'IBISEC
va ser per antiguitat per servei.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 9503/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment amb els
drets i les responsabilitats dels membres electes. (BOPIB núm.
115, de 20 de setembre de 2013).
Quin és el procediment que ha de seguir un diputat per
obtenir les respostes amb registre d'entrada 5662, 5663, 5664,
5665 i 5666 del 2013, per tal de complir amb drets i
responsabilitats dels membres electes de la cambra legislativa?
El que marca la normativa, i aquesta en funció de les
atribucions de cada una de les entitats i atribucions
corresponents.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 9626/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Unitat de
trastorns conductuals a la residència de Marratxí (VII).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 9707/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat
amb la titulació B2 d'anglès (I). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quin és, a l'any 2013, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
trastorns conductuals a la residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals, i quin és
el nombre d'usuaris?

Quin nombre de professors en possessió de la titulació B2
d'anglès expressat per número en cada centre educatiu de l'illa
de Mallorca.

A 31 d'agost de 2013 a la Unitat de trastorns conductuals de
la residència Can Carbonell de Marratxí hi havia 36
professionals contractats. Per especialitats, la seva distribució és
la següent:
Director/a: 1.
Assistent de recepció: 1.
Recepció: 3.
Cap de SSGG: 1.
Neteja i bugaderia: 4.
Cuina: 1.
Ajudant de cuina: 2.
Manteniment: 1.
Auxiliar sanitari/ària: 12.
Coordinador/a de DUE: 1.
DUE: 2.
Fisioterapeuta: 1.
Metge/metgessa psiquiatra: 1.
Metge/metgessa: 1
Monitor ocupacional: 1.
Terapeuta ocupacional: 1.
Psicòleg/psicòloga: 1.
Treballador/a social: 1:
Total: 36.
S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de trastorns conductuals
amb el treball a altres àrees funcionals de la residència Can
Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de trastorns
conductuals, a 31 d'agost de 2013 hi havia 30 usuaris.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

El nombre de professors amb la titulació d'anglès B2
d'anglès a l'illa de Mallorca en els centres educatius és de 1.259
professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 9708/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat
amb la titulació B2 d'anglès (II). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin nombre de professors en possessió de la titulació B2
d'anglès expressat per número en cada centre educatiu de l'illa
de Menorca.
El nombre de professors amb la titulació d'anglès B2
d'anglès a l'illa de Menorca en els centres educatius és de 192
professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 9709/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat
amb la titulació B2 d'anglès (III). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin nombre de professors en possessió de la titulació B2
d'anglès expressat per número en cada centre educatiu de l'illa
d'Eivissa.
El nombre de professors amb la titulació d'anglès B2
d'anglès a l'illa d'Eivissa en els centres educatius és de 254
professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9710/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat
amb la titulació B2 d'anglès (IV). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

8412

BOPIB núm. 136 - 7 de febrer de 2014

Quin nombre de professors en possessió de la titulació B2
d'anglès expressat per número en cada centre educatiu de l'illa
de Formentera.
El nombre de professors amb la titulació d'anglès B2
d'anglès a l'illa de Formentera en els centres educatius és de 26
professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 9737/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a docents als quals
se'ls ha descomptat part del sou perquè fan vaga. (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
A quants professors, desglossat per illes i per dies, se'ls ha
descomptat part del sou per haver fet vaga el 16 de setembre
de 2013?
Les dades de la vaga de dia 16 de setembre són les següents:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:

2.369
529
430
51

Total:

3.379

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

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 9925/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llenguatge
administratiu i relació de la Conselleria d'Educació. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Per què la Conselleria d'Educació no ha incorporat en el
seu llenguatge administratiu i de relació amb els pares i mares
el llenguatge neutre respecte de la diversitat de models
familiars, utilitzant de forma excloent les referències de
"pare/mare", "home/dona", "espòs/esposa", etcètera?
La consellera utilitza el llenguatge administratiu que preveu
la normativa vigent al respecte.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 10007/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a professors
d'atenció a la diversitat (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
Quina és la relació de professors d'atenció a la diversitat
que hi ha a l'illa d'Eivissa distribuïts per centres (curs 20122013)?
El nombre de professors a l'illa d'Eivissa durant el curs
2012-2013 va ser de 32.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 9921/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assegurança
d'accidents als CEIP. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Per quin motiu la Conselleria d'Educació no ha contractat
una assegurança d'accidents que inclogui tots els centres
públics d'infantil, primària i secundària de les Illes Balears?
Els CEIP són titularitat dels ajuntaments.
Sobre els IES, el règim de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques respon en aquests casos, com s'ha fet
sempre, fins i tot quan hi havia el que fa la pregunta, al Govern.
De totes formes l'article 10.3 de la reforma de la Llei
d'activitats que es troba en tramitació parlamentària ja preveu
una excepció en aquest sentit.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 10094/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ingressos del Govern
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 10165/13, 10166/13, 10169/13
a 10188/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, relatives a alumnes matriculats Aladern (I
a XV), a alumnes matriculats al centre educatiu Llaüt (I a IV),
a alumnes matriculats al centre educatiu Aixa (I a IV) i
alumnes matriculats en totes les unitats del 1er curs d'educació
primària. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que cursen
actualment 4t i 5è d'educació infantil al centre educatiu
Aladern? Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que
cursen actualment 4t, 5è i 6è d'educació infantil al centre
educatiu Aladern, procedents de les zones escolars A, B i C de
Palma i d'altres zones escolars? Quin és el nombre total
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d'alumnes matriculats actualment en el 1r curs d'educació
primària al centre Llaüt, procedents de les zones escolars A, B
i C de Palma i d'altres zones escolars? Quin és el nombre
d'alumnes matriculats actualment que cursen 1r curs
d'educació primària, sostingut amb fons públics, del centre
Aixa, procedents de les zones escolars A, B i C de Palma i
d'altres zones escolars? Quin és el nombre total d'alumnes
matriculats actualment en totes les unitats del 1er curs
d'educació primària, concertades i sense concertar?
El nombre d'alumnes està dins les ràtios que marca la
normativa vigent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 10178/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica
del president (I). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quin cost total ha tengut el viatge a Amèrica del president
i membres del Govern de les Illes Balears i els seus
acompanyants pel pressupost de la comunitat autònoma?
El cost total del viatge a Amèrica del president i membres
del Govern de les Illes Balears ha estat de 45.016,55 euros.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 10350/13 a 10353/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE (I a IV). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a
setembre de 2013? Quantes interrupcions voluntàries de
l'embaràs químiques s'han realitzat als hospitals públics de la
nostra comunitat autònoma, desglossat per hospitals, des de
dia 1 de gener de 2013 a setembre de 2013? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a
setembre de 2013? 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 setembre de 2013?
Total IVE hospitals públics
H. Son Espases
H. Verge de la Salut
H. Son Llàtzer
H. Manacor
H C d'Inca
H. Mateu Orfila
H. Can Misses
H Formentera
Total Balears

Químics Quirúrg.
23
5
289
0
274
0
149
1
137
0
99
5
289
0
22
0
1.289

11

Total
28
289
274
150
137
104
289
22
1.293

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
AR)
A les preguntes RGE núm. 10248/13 i 10250/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a autoritzacions de trasllat de RSU (I i II). (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quantes autoritzacions de trasllat RSU codi LER 19.12.10
i 19.12.12 per ser incinerat a les instalAlacions de Son Reus
s'estan tramitant des de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori? Quines són les entitats subministradores
per qui des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, s'estan tramitant autoritzacions de trasllat de RSU
codi LER 19.12.10 i 19.12.12 per ser incinerat a les
instalAlacions de Son Reus?
Cal indicar que és qüestió necessària tan sols si el seu origen
és de fora de l'Estat espanyol (i dins la UE). El Servei de
Residus de la Direcció General de Medi Natural i Territori, no
ha rebut cap solAlicitud d'autorització pel trasllat dels residus
esmentats, ni d'altres, per a la seva incineració o tractament a
Balears.
Palma, 18 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 10354/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (V). (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l 'Hospital Verge de
la Salut, el mes de setembre de 2013?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 10355/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VI).
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, des de l'1
de gener de 2013 a 30 de setembre de 2013?
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Les dades a 30 de setembre no estan processades, només
tenim les dades a 31 d'agost i tenen caràcter provisional:
Centro Mèdico Aragón, SA:
Gener, 70
Febrer, 63
Març, 59
Abril, 62
Maig, 63
Juny, 46
Juliol, 61
Agost, 72
Total, 486
Est. Medi. Esp. Concep. y Est., SA:
Gener, 52
Febrer, 52
Març, 46
Abril, 59
Maig, 60
Juny, 53
Juliol, 76
Agost, 61
Total, 459
Aurora Clinic:
Gener, 24
Febrer, 16
Març, 9
Abril, 14
Maig, 18
Juny, 14
Juliol, 15
Agost, 15
Total, 125
Totals:
Gener, 146
Febrer, 131
Març, 114
Abril, 135
Maig, 141
Juny, 113
Juliol, 142
Agost, 148
Total, 1.070
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 10373/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a personal instructor
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quin personal actiu dedica en l'actualitat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la instrucció
d'expedients sancionadors? (Desglossat per serveis, si és el
cas: residus, medi natural, etcètera).

En aquests moments la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori té destinat a la instrucció d'expedients
sancionadors al personal següent:
-Direcció General de Transports: 2.
-Direcció General de Recursos Hídrics: 5.
-Direcció General d'Ordenació del Territori: 3.
-Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic
Servei de Residus: 2
Departament de Medi Natural: 5.
-Direcció General de Medi Rural i Marí: 2.
Palma, 18 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 10420/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cessió de
l'explotació dels diferents ports. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
En quin estat es troba la realització dels estudis necessaris
per avaluar la possibilitat de cedir l'explotació de diferents
ports de gestió directa a gestió indirecta prevista en els
pressuposts vigents?
Els tràmits per al pas de gestió directa a indirecta en els
ports autonòmics s'han iniciat amb l'adjudicació de la gestió
indirecta del port de Calanova, que està en tramitació. Els plecs
de licitació del port de Calanova seran utilitzats com a model,
amb les adaptacions corresponents, per a la resta de ports.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 10425/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a partida "estudis
i treballs tècnics dels pressuposts" (I). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quin és el grau d'execució de la partida núm. 22706
"estudis i treballs tècnics dels pressuposts" 2013 de la Direcció
General de Ports i Aeroports?
0%.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 10426/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a partida "estudis
i treballs tècnics dels pressuposts" (II). (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 10476/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a creació de
l'òrgan de control i investigació en matèria d'infància. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quins pagaments s'han fet fins la remissió de la informació
a qui solAlicita (especificant l'objecte o motiu, la data, l'import
i/o destinataris de cada un dels pagaments) en la partida
22706 "estudis i treballs tècnics dels pressuposts" 2013 de la
Direcció General de Ports i Aeroports?

Quan té previst la Conselleria d'Afers Social crear l'òrgan
de control i investigació en matèria d'infància?

No s'ha efectuat cap pagament.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BA)
A les Preguntes RGE núm. 10435/13 i 10436/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías,
relatives a reunions amb l'Associació de directors
d'ensenyança secundària i amb la de directors d'ensenyança
primària. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quantes vegades s'ha reunit la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, personalment, amb l'Associació de
directors d'ensenyança secundària de Mallorca i amb
l'Associació de directors d'ensenyança primària de Mallorca?
La consellera manté una agenda de reunions amb totes les
entitats i associacions vinculades al món educatiu de les Illes
Balears en funció de la seva disponibilitat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 10466/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a treballs de
plantació a Son Real. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Per què la conselleria no encomana els treballs de
plantació d'ametller i garrover a la finca pública de Son Real
als seus propis serveis?
Perquè no disposa de mitjans propis que puguin dur a terme
els treballs corresponents.
Palma, 18 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Segons el Decret 6/2013, de 2 de maig, el President de les
Illes Balears, pel que estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d'Afers
Socials no existeix.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 10482/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs, subvenció agost 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Fotocòpia de l'expedient complet de la subvenció atorgada
a la Fundació Kovacs, aprovada en el Consell de Govern de
dia 29 d'agost de 2013.
En relació amb la petició de la còpia de l'expedient SG SUB
3/2013, d'una subvenció de caràcter singular a la Fundació
Kovacs, per contribuir al finançament de les despeses derivades
del manteniment de la Xarxa Balear d'Investigadors en
Malalties d'Esquena (REBIDE) durant els anys 2012 i 2013, us
inform que està a la vostra disposició a la seu de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (Passeig de
Sagrera, 2 de Palma).
Palma, 22 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 10622/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a nou sistema de
descomptes i bonificacions. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Considera el Sr. Conseller de Turisme convenient establir
un nou sistema de descomptes i bonificacions en les taxes
aeroportuàries perquè millori la competitivitat turística dels
aeroports de les Illes Balears?
El sistema de bonificacions a taxes aeroportuàries és per a
noves rutes del 50% el primer any i del 25% el segon. Per a la
temporada baixa, les bonificacions són del 20%. El Ministeri de
Foment ha anunciat noves bonificacions en aquest sentit. A més,
s'ha solAlicitat l'ampliació d'aquestes bonificacions en temporada
baixa al 30% per a l'aeroport de Palma i del 50% per als
aeroports de Menorca i Eivissa.
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Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Pressuposts (I) i a coneixements de la llengua catalana a llocs
de treball de personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quins varen ser els motius que va argumentar SCHUSE per
obrir una fossa d'uns 100 metres de llarg per 2 d'ample i 3
d'alt aproximadament, a l'indret de l'Hospital de Son Espases?
Així mateix, donat, que segons contestació a pregunta
parlamentària, no va tenir l'autorització per fer-la, és objecte
de qualque sanció administrativa? Si la resposta és afirmativa,
de quin tipus? S'ha iniciat el procediment sancionador?

Quants llocs de treball de personal laboral estan adscrits
a la Conselleria d'Administracions Públiques?
Quants llocs de treball de personal laboral i de personal
funcionari estan adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts? Quins són exactament els llocs de treball de
personal funcionari (amb codi de lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears? Quins són
exactament els llocs de treball de personal (amb codi de lloc,
denominació i característiques d'aquest) adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

La societat concessionària va argumentar motius de
seguretat, per l'existència d'un trànsit de persones no controlat
que entrava i sortia de les instalAlacions sanitàries per aquell
indret. No es va procedir a sancionar, ja que no es va incomplir
cap precepte regulat al contracte de concessió i la
concessionària va respondre diligentment una vegada notificada
de la disconformitat per part de l'administració respecte aquest
acte.

Aquesta informació està a la vostra disposició, en els
indicadors de transparència publicats a la pàgina web de la
conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es)>Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament
a l'apartat A) Informació sobre la comunitat autònoma (22),
subapartat 07, on es publica de forma completa la relació de
llocs de treball (RTL) de l'administració autonòmica.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 10715/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a fossa a
Son Espases. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 10719/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica
del president (II). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins han estat els acompanyants del president i membres
del Govern de les Illes Balears en el seu viatge a Amèrica
durant la setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013?
Han estat: el director del gabinet de Presidència, el cap de
l'Oficina de Coordinació del gabinet, el cap de Protocol i
Relacions Públiques, un càmera i un fotògraf de la Secretaria de
Comunicació, el Vicepresident i conseller de Presidència, la
directora general de Cooperació i Immigració, (del 16 al 20 una
funcionària de la Direcció General de Cooperació i Immigració)
i la directora general de Comerç i Competitivitat.
Palma, 29 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 10722/13, 10726/13, 10733/13,
10747/13 i 10754/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a llocs de treball de
personal laboral de la Conselleria d'Administracions
Públiques, de personal laboral i de personal funcionari
adscrits a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i

Ordre de Publicació
BI)
A les Preguntes RGE núm. 10727/13, 10734/13, 10748/13
i 10755/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal
laboral i funcionari adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials i a coneixements de la llengua catalana a llocs
de treball de personal funcionari i laboral adscrit a la
Conselleria de Família i Serveis Socials /I). (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral i de personal
funcionari estan adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials?
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) i laboral adscrits a la Conselleria de Família i
Serveis Socials que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica.
Palma, 5 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
BJ)
A les Preguntes RGE núm. 10740/13 i 10761/13,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relativa a coneixements de la llengua catalana i a
nivell de coneixement de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrit a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició, en els
indicadors de transparència publicats a la pàgina web de la
conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es)>Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament
a l'apartat A) Informació sobre la comunitat autònoma (22),
subapartat 07, on es publica de forma completa la relació de
llocs de treball (RTL) de l'administració autonòmica, amb
indicació expressa de nivell de català exigit, en el seu cas,
d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix us comunic que en data de 17 d'agost de 2012,
es va publicar en el BOIB núm. 119 Ext. l'acord del Consell de
Govern, de 10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència
general d'un determinat nivell de coneixement de català per
ocupar llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en alguns
llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de
modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i que amb posterioritat s'han publicat diferents
acords de Consell de Govern de dates: 6 d'octubre de 2012
(BOIB 162, d'1 de novembre de 2012), 14 de desembre de 2012
(BOIB 190, de 19 de desembre de 2012), ACG de 22 de març
de 2013 (BOIB 40, de 23 de març de 2013), ACG de 31 de maig
de 2013 (BOIB 79, de 4 de juny de 2013) d'adaptació dels
nivells exigits en alguns llocs de treball de l'esmenada Llei
9/2012.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 10741/13, 10797/13 i 10762/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a coneixements de la llengua catalana i a
nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball
de personal laboral i funcionari adscrits a la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
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Quants de llocs de treball de personal laboral i personal
funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis
Socials tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrit a la Conselleria de
Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa del nivell de català exigit,
en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es va
publicar en el BOIB 119 ext. l'Acord del Consell de Govern de
10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
de modificació corresponent a la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de consells de govern en dates: 6/10/2012
(BOIB 162 d'1/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40 de 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79 de 04/06/2013), d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 5 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 10768/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
de llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrit a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició, en els
indicadors de transparència publicats a la pàgina web de la
conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es)>Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, normativa de
funció pública, acords i pactes sindicals: apartat 5. Ordres de
funcions.
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Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 10769/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).
Quines funcions té atribuïdes particularment cada un dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Família i Serveis Socials que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
En resposta a la pregunta sobre quines funcions té atribuïdes
particularment cada un dels llocs de treball de personal
funcionari adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears, us comunic que pel que fa
al personal funcionari aquesta informació està a la vostra
disposició als indicadors de transparència publicats a la pàgina
web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) > Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, normativa de
funció pública, acords i pactes sindicals: apartat 5. Ordres de
funcions.
Palma, 8 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 10775/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrit a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
En el BOIB núm. 70, de 14 de maig de 2009, es va publicar
la Resolució del director general de Treball, mitjançant la qual
es disposa el registre i la publicació oficial de l'Acord de la
Comissió negociadora del conveni colAlectiu del personal
laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu a
les funcions de les categories professionals.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 10776/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball del personal laboral adscrits a la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrit a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Atesa la discrepància entre el títol i el text de la iniciativa,
demanam que aclareixin a quina conselleria va dirigida.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 10782/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts?
L'Agència Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector
públic instrumental adscrit a la conselleria, té 80 llocs de feina
de personal funcionari dotats.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 10789/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 119 de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als Indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es)>Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica amb indicació expressa del nivell de coneixement
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de llengua catalana que tenen establert com a requisit
d'ocupació cadascun dels llocs de treball, en el seu cas.
Així mateix, us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es
va publicar en el BOIB 119 Ext. l'Acord del Consell de Govern
de 10 d'agost de 2012 d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball d'acord amb la Llei 9/2012, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de
modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consell de Govern de dates: 6 d'octubre de
2012 (BOIB 162 d'1 de novembre de 2012), 14 de desembre de
2012 (BOIB 190 de 19 de desembre de 2012), ACG de 22 de
març de 2013 (BOIB40 de 23 de març de 2013), ACG de 31 de
maig de 2013 (BOIB 79 de 4 de juny de 2012) d'adaptació dels
nivells exigits en alguns llocs de treball a l 'esmentada Llei
9/2012.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 10796/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa del nivell de català exigit,
en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es va
publicar en el BOIB 119 ext. l'Acord del Consell de Govern de
10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
de modificació corresponent a la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de consells de govern en dates: 6/10/2012
(BOIB 162 d'1/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40 de 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79 de 04/06/2013), d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
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Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 10802/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quants de lloc de treball de personal laboral estan adscrits
o són personal propi a cadascuna de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats?
IEB: 19 laborals i 1 laboral CAIB
IBISEC: 16 llocs de personal eventual i 12 llocs fixos
IB-Joventut: 51 laborals propis
ESADIB: 2 professors especialistes contractats per a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats; 7 professors
interins contractats per a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, 9 laborals propis
Conservatori: professorat associat, 24; professorat titular,
26; personal administració i serveis, 11.
Simfònica: 80 laborals
AQUIB: 3 laborals
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 10803/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits o són personal propi a cada una de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts?
L'Agència Tributària de les Illes Balears, únic ens del sector
públic instrumental adscrit a la conselleria, té un lloc de feina de
personal laboral dotat.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
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Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 10817/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Únicament hi ha personal funcionari adscrit a l'ATIB, i
aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors de
transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa del nivell de català exigit,
en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es va
publicar en el BOIB 119 ext. l'Acord del Consell de Govern de
10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
de modificació corresponent a la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de consells de govern en dates: 6/10/2012
(BOIB 162 d'1/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40 de 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79 de 04/06/2013), d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 10823/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits o propis de cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
IEB
IEB01
IEB01
IEB03
IEB04
IEB05
IEB06
IEB07
IEB08
IEB09
IEB10
IEB11
IEB12
IEB13
IEB14
IEB15
IEB16
IEB17
IEB18
IEB19

Secr. personal
Lloc base/ adm.
Lloc base/ aux. adm.
Cap d'àrea/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau mitjà
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Cap servei/ tècnic grau sup.
Cap d'àrea/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau mitjà
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ tècnic grau sup.
Lloc base/ aux. adm.
Lloc base/ tècnic grau mitjà

C1
B2
B2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1

IBISEC
Nivell C1: Administratiu.
Nivell B2: Cap d'administració, arquitectes tècnics,
arquitectes, auxiliars administratius, administratius, tècnic
informàtic, cap d'assessoria jurídica, enginyers, ajudants tècnics
i delineants.
Nivell B1: Subalterns, ordenança.
Ib-Joventut
El nivell de coneixements de llengua catalana pròpia de les
Illes Balears del personal laboral adscrit a l'IB Jove és el que
marca la Llei 9/2012, de 19 de juliol, que modifica la Llei
3/2007, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i que garanteix el dret de la ciutadania a ser atesa
en la llengua cooficial de les Illes Balears.
ESADIB
Nivell C1: Professors d'àrea de coneixement.
Nivell B2: 1 administratiu i 2 auxiliars administratius, 2
tècnics de manteniment.
Conservatori
Nivell B2: Cap d'administració, 2 auxiliars administratius,
bibliotecari.
Simfònica: Nivell B2.
AQUIB: Nivell B2.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 10824/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 10838/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal amb requisit de català adscrit a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits o propis de cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Quines funcions té atribuïdes particularment cada un dels
llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de cada
una de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

El nivell B2, de conformitat amb la disposició addicional
dotzena de la Llei 3/2007.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 10831/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions té atribuïdes particularment cada un dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a cada una de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que
tenen establert el requisit de coneixement de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Únicament hi ha personal funcionari adscrit a l'ATIB, i
aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors de
transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, normativa de funció pública, acords i pactes sindicals:
apartat 5. Ordres de funcions.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

De conformitat amb la disposició addicional dotzena de la
Llei 3/2007, les funcions de l'únic lloc de personal laboral de
l'Agència Tributària de les Illes Balears que té el requisit
d'ocupació de llengua catalana són d'atenció i informació
continuada al públic.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 10845/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a cada una de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Únicament hi ha personal funcionari adscrit a l'ATIB, i la
informació solAlicitada està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis.
Així mateix us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es va
publicar en el BOIB 119 ext. l'Acord del Consell de Govern de
10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
de modificació corresponent a la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de consells de govern en dates: 6/10/2012
(BOIB 162 d'1/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40 de 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79 de 04/06/2013), d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
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Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 10851/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal adscrit a entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants llocs de treball de personal laboral adscrit, o
personal propi a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats tenen establert el requisit de
coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
IEB. Tots els laborals tenen com a requisit el català.
IBISEC. Els 28 llocs de treball de personal laboral tenen
establert el requisit de coneixement de la llengua catalana.
IB-Joventut. Tots els llocs de treball de l'IB Jove que tenen
atenció al públic, o que per qualificació professional ho
requereixin, tenen establert el requisit de coneixement de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
ESADIB. A la Fundació ESADIB hi ha 9 treballadors que
tenen establert el requisit de coneixement de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.
Conservatori. 4.
Simfònica. Nivell B2 al personal administratiu.
AQUIB. 3 llocs de treball propi.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 10852/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral que estan
adscrits o són personal propi a cada una de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Hi ha un lloc de treball de personal laboral de l'Agència
Tributària de les Illes Balears (únic ens del sector públic
instrumental adscrit a la conselleria) que té establert el català
com a requisit d'ocupació.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 10859/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits o són personal propi de cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Únicament hi ha personal funcionari adscrit a l'ATIB i
aquesta informació està a la vostra disposició, en els indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es)>Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RTL) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa de codi de lloc,
denominació i característiques.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 10863/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a suport
educatiu de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i FP.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Per quina causa el servei de suport educatiu de la Direcció
General d'Ordenació, Innovació i FP de la Conselleria
d'Educació ha decidit retirar el personal d'educació de la
unitat terapèutica educativa de suport (UTES) i, per tant,
desmuntar l'equip encarregat d'ajudar els joves amb trastorns
de salut mental més greus a la reintegració a l'escolarització
ordinària?
El servei de suport educatiu de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i FP de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats no s'ha "desmuntat", s'ha millorat i
ampliat, ja que la unitat terapèutica educativa de suport
mantenir uns criteris d'exclusió, entre els quals es troben el
joves en retard mental, aquells que consumeixen substàncies
tòxiques o el que presentaven síndromes neurològics. Aquests
joves continuaven matriculats als centres escolars però no
rebien l'ajuda corresponent ni els centres tampoc no rebien
l'assessorament necessari. El mateix passava amb els joves amb
trastorns mentals de Menorca, Eivissa i Formentera, ja que les
UTES no intervenien en aquests casos.
Les UTES es va crear per poder disposar d'un equip
multidisciplinar d'assessorament a centres i famílies. Els
requisits bàsics per accedir a la UTES eren els següents: tenir de
7 a 17 anys, haver estat diagnosticat pel Servei de salut mental
infantil i juvenil de trastorn de salut mental i no presentar ni
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trastorn orgànic ni discapacitat intelAlectual (nomenclatura de la
pròxima edició del DSM V *), trastorn per l'abús de substàncies,
trastorn de la conducta dissocial o estructura psicopàtica,
alumnat amb risc de suïcidi i casos amb manca de compromís
del centre i/o de la família.
En aquests moments des del Servei de suport educatiu,
mitjançant el professorat de l'aula hospitalària de Son Espases,
i en total coordinació amb els professionals de sanitat, s'atén des
de tots els aspectes de tipus pedagògic els joves amb trastorns
mentals greus que es troben a l'Hospital de dia de la Unitat de
Salut mental infantil i adolescència.
La resta d'alumnat que presenta problemes de comportament
i que provoca en el centre educatiu situacions complexes i
conflictives que afecten el professorat és atesa per l'equip
d'alteracions de comportament.
El nou equip sorgeix d'una necessitat detectada en els
centres educatius de les Illes Balears per cobrir la variada
problemàtica de comportament i adaptació que sorgeix a les
aules en les etapes d'escolarització obligatòria sense que hi hagi
criteris d'exclusió.
Criteris d'exclusió de les UTES:
- Trastorn de la conducta dissocial o estructures
psicopàtiques.
- Consum de tòxics com a primer diagnòstic o amb
persistència d'un consum de risc.
- Conductes suïcides que no poden ser controlades quan el
nin o l'adolescent estan fora del dispositiu.
- Trastorns que impedeixin la capacitat d'elaboració mental,
com són: retard mental (en graus moderat o sever, nom que es
canviarà per "discapacitat intelAlectual" amb l'aparició a
Espanya del DSM V) i trastorns orgànics o síndromes
neurològics ben definits.
* DSM V, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, DSM), de l'Associació Nord-americana de
Psiquiatria. Conté una classificació dels trastorns mentals i
proporciona descripcions clares de les categories diagnòstiques,
per tal que els clínics i els investigadors de les ciències de la
salut puguin diagnosticar, estudiar i intercanviar informació i
tractar els distints trastorns mentals.
L'edició vigent és la cinquena, DSM-5, publicada el 18 de
maig de 2013, Estats Units. Per a altres països com Espanya,
traducció no disponible de forma estimada fins el 2014.
Palma, 6 de novembre de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Els recursos transferits per l'Estat a les comunitats
autònomes en matèria de polítiques actives d'ocupació en cap
cas no es troben lligats a la persecució i sancions als aturats.
D'acord amb el Pla anual de política activa d'ocupació, per
al 2013 les polítiques actives d'ocupació a partir de l'any 2013
seguiran una nova estratègia basada en les línies d'actuació que
han estat acordades en el si de la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales d'11 d'abril de 2013, que es
concretarà en un nou model de programació, avaluació i
finançament de les polítiques actives d'ocupació orientat cap a
la consecució d'objectius, seguint els eixos prioritaris d'actuació
marcats, que són:
Eix 1: Orientació.
Eix 2: Formació.
Eix 3: Oportunitats d'ocupació.
Eix 4: Igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació.
Eix 5: Emprenedors.
Eix 6: Millora del marc institucional.
Aquests eixos es desenvolupen a través d'accions i mesures
dirigits al compliment d'una sèrie d'objectius estratègics, un dels
quals és la vinculació entre les polítiques actives i passives
d'ocupació, fet que suposa vincular el cobrament de la prestació
d'atur al compromís de recerca activa d'ocupació, a través de la
participació en programes de polítiques actives i accions
d'orientació i intermediació, tal i com estableix la Llei
d'ocupació de 26 de desembre de 2003.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 10908/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques per
als estudiants de les Illes Balears. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Com es concretarà l'acord a què han arribat la consellera
Camps i el ministre Wert sobre les beques per als estudiants de
les Illes Balears que s'han de desplaçar fora del seu lloc
d'origen i que, segons les informacions publicades tendran el
mateix tracte que els estudiants de les Illes Canàries?
Resolució de 13 d'agost de 2013, de la Secretària d'Estat
d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es
convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic
2013-2014, publicada al BOE, núm. 198, de 19 d'agost de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 10900/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a SOIB i pretensions
estatals de canviar la funcionalitat dels serveis d'ocupació
autonòmics. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Comparteix la Conselleria d'Educació les pretensions de la
ministra Báñez i del Govern central de lligar els recursos
transferits per l'Estat a les comunitats autònomes en matèria
de polítiques actives a la persecució i sanció dels aturats?
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Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 11014/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos
rebuts de l'Estat per a polítiques actives. (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).
Quina és l'execució, per programes i quantia econòmica,
dels recursos rebuts de l'Estat per a polítiques actives el 2013?
A la CAIB se li ha assignat a través de Conferència Sectorial
per a la Gestió de Polítiques Actives d'Ocupació per a l'exercici
2013 un total de 24,7 milions d'euros que es gestionen a través
del SOIB i la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
L'assignació anterior s'ha de destinar, d'acord amb l'Acord
de Conferència Sectorial a programes d'Accions i mesures de
formació per a l'ocupació finançades amb càrrec a la quota
professional, Bloc B, 17,6 milions; a Accions i mesures de
foment de l'ocupació i de formació professional per a l'ocupació,
Bloc A, 6,6 milions, i a la modernització Bloc C, (0,49 milions).
L'execució de les assignacions anteriors durant l'exercici
2013 és la que a continuació es detalla:
- accions formatives (Bloc B): 17,7 milions
- dirigides prioritàriament a desocupats: 12,5 milions
- dirigides prioritàriament a ocupats: 1,5 milions
. actuacions d'alternança formació-ocupació: 3,7 milions
- accions de foment de l'ocupació (Bloc A): 6,6 milions
- orientació laboral: 1 milió
- centres especials d'ocupació: 4,6 milions
- emprenedors: 0,97 milions
- modernització (Bloc C): 0,41 milions
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 11072/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans de
dinamització comercial. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quins objectius tenen prevists aconseguir amb els plans de
dinamització comercial als diferents municipis de les Illes
Balears?
Els objectius que tenim prevists aconseguir amb els plans de
dinamització comercial són els següents:
- configurar un espai de relació i cooperació entre els agents
involucrats en el desenvolupament comercial del municipi:
ajuntament, associacions locals de comerç, agents socials i
econòmics, consumidors, etc.,
- identificar les debilitats, fortaleses i oportunitats que
presenta l'activitat comercial del municipi en relació amb els
seus factors interns i els canvis de context, ja siguin de caràcter
empresarial, territorial, social, normatiu, etc.,
- detectar el grau d'adequació del teixit comercial a la
demanda existent i futura, mitjançant anàlisis prospectives
d'evolució de diferents variables,
- dinamitzar i ajudar a la regeneració del petit comerç i
tornar-li la confiança que necessita,
- analitzar tots els espais que són el suport de l'activitat
comercial i de serveis del municipi per tal d'identificar els seus
problemes urbanístics i proposar actuacions de millora,
- professionalitzar el petit comerç donant-li el coneixement
de les eines necessàries per a poder competir: el disseny i el
dissenyador.
Palma, 13 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 11067/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a signatures i
protecció de les praderies de posidònia. (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).
Quina resposta pensa donar la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori als milers de signatures que li
demanen una protecció efectiva de la praderies de posidònia
a les costes de les Illes Balears i molt especialment a
Formentera?
Mai no s'havia fet tant per protegir la posidònia:
-informació sobre la ubicació de la posidònia, fondejos
regulars a les cartes nàutiques i derroters i prohibició de la pesca
d'arrossegament sobre fons de posidònia
- compliment de la normativa MARPOL 73/78 en zones de
praderies de posidònia
- abocament de contaminants procedents d'instalAlacions de
terra (depuradores, indústries) i de dragats
- funcionament de la vigilància i de les boies ecològiques de
l'estiu 2013 al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.
Palma, 18 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 11115/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projecte
lingüístic. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quins centres educatius sufragats amb fons públics tenen
publicats en la seva pàgina web els seus projectes lingüístics?,
i quins no?
Els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics no estan obligats a tenir lloc web i, en cas de tenir lloc
web, no estan obligats a penjar-hi cap document.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 11140/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedient
sancionador crema de residus-Menestralia. (BOPIB núm. 120,
de 25 d'octubre de 2013).
Té la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
algun expedient obert a l'establiment anomenat Menestralia, al
terme de Campanet, carretera Inca-Alcúdia, per cremar
residus? En cas afirmatiu, en quin moment del procediment es
troba l'esmentat expedient?
A dia d'avui, l'expedient es troba en tramitació, en concret
s'han demanat actuacions d'investigació, seguiment i
comprovació dels fets denunciats.
Palma, 18 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 11223/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a comissió de
seguiment de la declaració d'obligacions de servei públic (I).
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Quantes reunions i en quina data s'ha realitzat la comissió
de seguiment de la declaració d'obligacions de servei públic
dels vols entre illes durant els anys 2011, 2012 i 2013?
Les reunions s'han celebrat en les següents dates:
6 d'octubre de 2011.
3 de febrer de 2012.
25 d'octubre de 2012.
8 de març de 2013.
28 de juny de 2013.
8 d'octubre de 2013.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 11224/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a comissió de
seguiment de la declaració d'obligacions de servei públic (II).
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Quantes actes de les reunions i en quina data de la
comissió de seguiment de la declaració d'obligacions de servei
públic dels vols entre illes durant els anys 2011, 2012 i 2013
ha aprovat el Sr. Director general de Ports i Aeroports en
representació de les Illes Balears en aquesta comissió?
Em remet a la resposta a les seves preguntes 2180/13 i
2181/13.
Palma, 20 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
CO)
A les Preguntes RGE núm. 11225/13 i 11226/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a comissió de seguiment de la declaració
d'obligacions de servei públic (III i IV). (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre de 2013).
Ha reclamat o pensa reclamar el Govern de les Illes
Balears les actes de la comissió mixta de seguiment de la
declaració d'obligacions de servei públic dels vols entre illes
i dels vols de la ruta entre Menorca i Madrid, ja que han estat
aprovades i no entregades als representants del Govern de les
Illes Balears per part de la Secretaria d'aquesta comissió, que
ostenta el Ministeri de Foment?
Sí.
Palma, 20 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 11237/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de
l'IES Josep Maria Quadrado. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Quan es va realitzar la petició formal de l'ajuntament a la
Conselleria d'Educació per tal de modificar els espais d'ús
municipal a l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado i destinarlos a un servei educatiu privat?
Durant la tramitació del conveni en què l'Ajuntament de
Ciutadella i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(CECU en endavant), determinaven les bases per a la cessió d'ús
de determinats espais d'aquest IES per part de la CECU a
l'ajuntament, aquest consistori manifestà el seu interès perquè
la conselleria autoritzés l'ús de part de les dependències de l'IES
per part de l'ETB mitjançant escrits oficials de 17 de juliol de
2013 i 24 de setembre de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 11238/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de
l'IES Josep Maria Quadrado 2. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Quan s'ha concedit autorització per part de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a l'Ajuntament de Ciutadella per
poder realitzar una modificació d'usos en l'annex de l'IES
Josep Maria Quadrado?
En data 24 de setembre de 2013 la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats i l'Ajuntament de Ciutadella signaren
conveni en què l'Ajuntament de Ciutadella i la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats determinaven les bases per a
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la cessió d'ús de determinats espais d'aquest IES per part de la
conselleria a l'ajuntament.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 11239/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cessió de l'annex de
l'IES Josep Maria Quadrado 3. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
S'han realitzat algun tipus de reunió de treball entre els
diferents serveis de l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado per
tal de fer front a les despeses ocasionades pels consums
ordinaris, incloent l'Escola de Turisme?
Des de la conselleria estem treballant en això. Hem de
comentar també que una de les principals comeses de la
comissió de seguiment del conveni de 24 de setembre de 2013
és precisament tractar de manera periòdica el repartiment de les
despeses ocasionades pels consums ordinaris de l'IES Josep
Maria Quadrado, és a dir, els paràmetres generals estan regulats
en el conveni, però particularment es comentaran en seu de
comissió.

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

Ordre de Publicació
CU)
A les Preguntes RGE núm. 11394/13, 11554/13, 11640/13,
11725/13, 11811/13, 11896/13, 11981/13 i 12066/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca el 2010, el 2011,
2012 i 2013; factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Gerència Atenció Primària de Mallorca el 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Gerència Atenció
Primària de Mallorca el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de
factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group, SL
amb CIF B57673410 a Gerència Atenció Primària de Mallorca
durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL ni per l'empresa 'Star Clinic Care Group, SL a la
Gerència Atenció Primària de Mallorca durant aquest temps.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

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

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 11241/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a temps
d'embarcament. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Farà el Sr. Conseller de Turisme qualque gestió per
millorar el temps d'embarcament dels residents de les Illes
Balears perquè no els afectin els temps propis d'una potència
turística?
Li preg que aclareixi si es refereix al temps d'embarcament
d'avió o de vaixell.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 11333/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
instalAlacions del CEP (III). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
L'Escola de Turisme Felipe Moreno paga lloguer per les
instalAlacions que ocupa a l'institut Josep M. Quadrado de
Ciutadella que fins al dia 4 d'octubre eren ocupades pel CEP?
L'asseveració manifesta en la seva pregunta no es correspon
a la realitat, donat que el CEP ocupava i continua ocupant les
mateixes dependències que abans de dia 4 d'octubre.

Ordre de Publicació
CV)
A les Preguntes RGE núm. 11403/13, 11530/13, 11615/13,
11701/13, 11786/13, 11872/13, 11957/13, 12042/13, 12434/13,
12510/13, 12585/13 i 12660/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de
Distribucions PAL 2002, SL i d'Star Clinic Care Group, SL
amb la Fundació de Pràctica Jurídica durant els anys 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).
Relació de les factures lliurades per les empreses
Distribucions PAL 2002, SL amb CIF B5712608, i Star Clinic
Care Group, SL, amb CIF B57673410 a la Fundació de
Pràctica Jurídica durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
El Consell de Govern, de dia 30 d'abril de 1999, va acordar
l'autorització per a la participació de la caib com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb altres
entitats.
Els estatuts de la fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
Que a l'Advocacia no consta cap factura de la Fundació de
Pràctica Jurídica.
Palma, 27 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
CX)
A les Preguntes RGE núm. 11415/13, 11798/13 i 11969/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL a Fundació
Santuari de Lluc els anys 2010, 2012 i 2013. (BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a la Fundació Santuari de
Lluc durant els anys 2010, 2012 i 2013.
La Fundació Santuari de Lluc no té ni ha tingut cap relació
comercial amb l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL (CIF
B57126708), i per tant no hi ha cap factura amb aquesta
empresa durant els anys 2010, 2012 i 2013.
Palma, 26 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CY)
A les Preguntes RGE núm. 11418/13 i 11564/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2010
i 2011. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental el 2010 i 2011.
L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL no ha lliurat cap
factura a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
durant els anys 2010 i 2011.
Palma, 8 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Campany i Bauzá.

Ordre de Publicació
CZ)
A les Preguntes RGE núm. 11419/13, 11565/13, 11736/13,
11907/13, 11480/13, 11651/13, 11822/13 i 11992/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL i d'Star
Clinic Care Group, SL amb l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears els anys 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears els anys 2010, 2011, 2012 i
2013.
Consultada la nostra base de dades, no ens consta el CIF
d'aquesta empresa en dates 2010, 2011, 2012 i 2013.
Palma, 26 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DA)
A les Preguntes RGE núm. 11420/13, 11566/13, 11737/13
i 11908/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) el 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) el 2010, 2011, 2012
i 2013.
L'AQUIB no té cap factura de Distribuciones Pal 2002, SL
lliurades els anys solAlicitats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 11424/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribucions Pal 2002, SL amb CAIB Patrimoni, SA el 2010.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lligades per l'empresa Distribucions
Pal 2002, SL, amb CIF B57126708 a CAIB Patrimoni SA
durant l'any 2010.
No s'ha tingut cap relació amb aquesta empresa, per tant, no
s'ha generat cap factura.
Palma, 6 de novembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
DC)
A les Preguntes RGE núm. 11429/13, 11575/13, 11746/13,
11917/13, 11541/13, 11712/13, 11883/13,
12053/13,
11543/13, 11714/13, 11885/13 i 12055/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESDAIB) el 2010, 2011, 2012 i
29013; a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Fundació
Robert Graves el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Fundació Teatre del Mar el 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant el 2010, 2011,
2012 i 2013.
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Fundació Robert Graves
durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Fundació Teatre del Mar
durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
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Cap factura.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DD)
A les Preguntes RGE núm. 11438/13, 11440/13, 11443/13,
11532/13, 11537/13, 11538/13, 11584/13, 11586/13, 11589/13,
11703/13, 11708/13, 11709/13, 11755/13, 11757/13, 11760/13,
11874/13, 11879/13 i 11880/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de
Distribucions PAL 2002, SL amb l'IBISEC, amb l'Institut
Balear de la Joventut i amb l'Institut d'Estudis Baleàrics el
anys 2010, 2011 i 2012; a factures d'Star Clinic Care Group,
SL amb la Fundació Es Baluart Museu d'Art Modern i
Contemporani, amb la Fundació Menorquina de l'Òpera amb
la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears els anys 2010, 2011 i 2012. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribucions
PAL 2002, SL amb CIF B57126708 a IBISEC, a l'Institut
Balear de la Joventut, a l'Institut d'Estudis Baleàrics durant els
anys 2010, 2011 i 2012. Relació de factures lliurades per
l'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410 a
Fundació Es Baluart Museu d'Art Modern i Contemporani, a
Fundació Menorquina de l'Òpera i amb la Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears durant els
anys 2010, 2011 i 2012.
Cap factura.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DE)
A les Preguntes RGE núm. 11509/13, 11680/13, 11851/13,
i 12021/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Multimèdia de les Illes Balears, SA els anys 2010, 2011, 2012
i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL, amb CIF B57673410 a Multimèdia de les Illes
Balears, SA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
No hi ha factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Multimèdia de les Illes Balears,
SA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Palma, 27 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DF)
A les Preguntes RGE núm. 11522/13, 11693/13, 11864/13
i 12034/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb
la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) els anys 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group SL, amb CIF B57673410, a la Fundació Àrea de
Creació Acústica (ACA) els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Cap factura.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DG)
A les Preguntes RGE núm. 11530/13, 11701/13, 11872/13
i 12042/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Fundació de Pràctica Jurídica els anys 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL, amb CIF B57673410 a Fundació de Pràctica
Jurídica durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
El Consell de Govern, de dia 30 d'abril de 1999, va acordar
l'autorització per a la participació de la caib com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb altres
entitats.
Els estatuts de la Fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
Que a l'Advocacia no consta cap factura de la Fundació de
Pràctica Jurídica.
Palma, 27 de novembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DH)
A les Preguntes RGE núm. 11542/13, 11713/13, 11884/13
i 12054/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Fundació Santuari de Lluc el 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 122 de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa d'Star Clinic
Care Group, SL amb CIF B57673410 a Fundació Santuari de
Lluc durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
La Fundació Santuari de Lluc no té ni ha tingut cap relació
comercial amb l'empresa Star Clinic Care Group, SL (CIF
B57673410) i per tant, no hi ha cap factura amb aquesta
empresa durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Palma, 26 de novembre de 2013
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 11572/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Consorci de Transports de
Mallorca el 2011. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Consorci de Transports
de Mallorca durant el 2011.
No consta en el registre del Consorci de Transport de
Mallorca durant l'any 2011 cap factura lliurada per l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708.
Palma, 22 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DJ)
A les Preguntes RGE núm. 11591/13, 11762/13 i 11933/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut
de Biologia Animal de Balears, SA el 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Institut de Biologia
Animal de Balears durant el 2011, 2012 i 2013.
No existeixen factures lliurades de Distribuciones Pal 2002,
SL a Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 11600/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb SEMILLA el 2011. (BOPIB
núm. 122 de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a SEMILLA durant el 2011.
No existeixen factures lliurades de Distribuciones Pal 2002,
SL a SEMILLA.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 11603/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA el 2011. (BOPIB núm. 122
de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears durant el 2011.
La societat Serveis d'Informació Territorial a les Illes
Balears, SAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708 durant l'any
2011.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 11627/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribucions PAL 2002, SL amb la Fundació Santuari de Lluc
de 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de les factures lliurades per l'empresa
Distribucions PAL, 2002, SL, amb CIF B57126708 a la
Fundació Santuari de Lluc durant l'any 2011.
La Fundació Santuari de Lluc no té, ni ha tengut cap relació
comercial amb l'empresa Distribucions PAL 2002, SL, CIF
B571126708 i per tant, no hi ha cap factura amb aquesta
empresa durant l'any 2011.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DN)
A la Pregunta RGE núm. 11658/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group P, SL amb Consorci de Transports de
Mallorca el 2011. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Consorci de Transports de
Mallorca durant el 2011.
No consta en el registre del Consorci de Transport de
Mallorca durant l'any 2011 cap factura lliurada per l'empresa
Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410.
Palma, 22 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DO)
A les Preguntes RGE núm. 11961/13 i 12046/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL i de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel el 2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 i per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57673410 a Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el 2013.
No hi ha factures lliurades per les empreses 'Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 i Distribuciones Pal 2002, SL
amb CIF B57126708 a la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel durant el 2013.
Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 11677/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb l'Institut de Biologia Animal de
2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL, amb CIF B57673410 a l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA durant l'any 2011.
No existeixen factures lligades d'Star Clinic Care Group, SL
a l'Institut de Biologia Animal de Balears.
Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 12794/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a recaptació amb
l'impost sobre hidrocarburs (II). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Quina quantitat econòmica s'ha recaptat amb el tipus de
gravamen autonòmic en l'impost sobre hidrocarburs,
l'anomenat cèntim sanitari, l'any 2013?
Durant l'exercici 2013 l'Estat sí ha diferenciat (la qual cosa
no va passar el 2012) la part autonòmica de la part estatal, per
la qual cosa l'import corresponent a la part autonòmica de
l'impost sobre hidrocarburs minorista, fins a 31 d'octubre, és de
30.121.160,96 euros.
Palma, 22 de novembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 12863/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació d'usos
educatius municipals a Ciutadella. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Ha autoritzat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a
modificar els usos educatius municipals per tal que s'hi puguin
desenvolupar els serveis educatius d'una escola privada? Si és
el cas, quan i quina tramitació administrativa se li ha donat?
La conselleria no és competent per autoritzar la modificació
dels usos educatius municipals.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 12864/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària
de Turisme Felipe Moreno. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Ha rebut la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
qualque petició de l'Escola Universitària de Turisme Felipe
Moreno per tal de desenvolupar els seus serveis a l'annex de
l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella? Quan i quina
resposta es va donar?
Sí.
Afirmativa i d'ocupació temporal d'espais, previ
procediment d'informes favorables de la DG de Patrimoni i
jurídic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 12865/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària
de Turisme Felipe Moreno 2. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).

Les qüestions solAlicitades vénen regulades en els convenis
de colAlaboració i als annexos de les resolucions adients.

Ha signat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
alguna autorització o conveni amb l'Escola Universitària de
Turisme Felipe Moreno per tal que pugui fer ús d'espais
educatius públics a l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado?
Quin document i en quines condicions? Quant de temps es té
previst que es doni un ús privat a aquests espais educatius
públics? Què percebrà la conselleria a canvi de l'ús d'aquests
espais educatius públics per part de l'Escola de Turisme?

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 12868/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a necessitats d'espais
educatius públics a Ciutadella. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).

Resolució d'ocupació temporal d'espais per quatre anys,
d'acord amb la normativa vigent, article 22 de la Llei de
patrimoni de la CAIB i 25 del Reglament. La quantitat
econòmica derivarà en el centre educatiu públic Josep Maria
Quadrado.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 12866/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Escola Universitària
de Turisme Felipe Moreno 3. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Quin ús tenia fins aleshores l'espai de gestió de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que utilitza
actualment l'Escola de Turisme? Es va solAlicitar als serveis
educatius de l'extensió del CEP de Ciutadella un informe de
necessitats d'espais per tal de decidir sobre les prioritats
d'usos d'aquest espai? Quan i com es va comunicar a l'extensió
del CEP de Ciutadella que aquell espai seria utilitzat per
l'escola privada de Turisme?
La cessió d'espais esdevé de la valoració tècnica realitzada
per la conselleria i l'ajuntament, en funció de la demanda i
l'oferta d'espais.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 12867/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a serveis educatius
ubicats a l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado. (BOPIB
núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
Ha realitzat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats alguna reunió entre els distints serveis educatius
ubicats a l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado per ordenar
el funcionament, la gestió de les despeses comunes, coordinar
els aspectes de seguretat...? Quan i quins acords es van
prendre?

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

Té la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
necessitats d'espais educatius públics al municipi de Ciutadella
de Menorca? Si n'és el cas, quins són?
En funció dels informes tècnics adients les necessitats estan
cobertes.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 12870/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la
convocatòria d'FP Dual. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre
de 2013).
Quina divulgació va fer la Conselleria d'Educació de la
convocatòria de formació professional dual publicada el dia 19
d'octubre al SOIB per a l'admissió i la matrícula en el cicle
formatiu de grau mitjà Serveis en restauració?
La divulgació tant del procés d'admissió com de l'oferta és
la mateixa que per a qualsevol altra oferta relacionada amb la
formació professional.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 12871/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la
convocatòria d'FP Dual 2. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Per què la Conselleria d'Educació no va publicar a "El
Govern informa" del mes d'octubre la convocatòria de
formació professional dual publicada el dia 19 d'octubre al
BOIB per a l'admissió i la matrícula en el cicle formatiu de
grau mitjà Serveis en restauració?
Les publicacions que fan referència a la formació
professional són les mateixes que fins ara s'han fet, i a més a
més es va fer publicació mitjançant twitter, s'han publicat a la
plana web de formació professional i a la plana web de
l'Associació Hotelera de Menorca, així com es va remetre un
cartell informatiu al SOIB de Ciutadella per a la seva difusió.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 12872/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la
convocatòria d'FP Dual 3. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Quants d'alumnes es varen inscriure abans del 24 d'octubre
(el termini acabava dia 23) en el curs de formació professional
dual publicat el dia 19 d'octubre al BOIB per a l'admissió i la
matrícula en el cicle formatiu de grau mitjà Serveis en
restauració?
No es varen inscriure alumnes en el cicle formatiu de grau
mitjà Serveis en restauració.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 12873/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a divulgació de la
convocatòria d'FP Dual 4. (BOPIB núm. 123, de 8 de
novembre de 2013).
Per quin motiu es gestiona el curs de formació professional
dual publicat el dia 19 d'octubre al BOIB per a l'admissió i la
matrícula en el cicle formatiu de grau mitjà Serveis en
restauració d'una forma tan precipitada, sense divulgar l'oferta
ni informar amb prou temps el centre escolar?
La planificació de l'oferta de formació professional dual es
va realitzar al llarg del curs anterior. Els terminis d'admissió i
matrícula són els mateixos que en qualsevol procés d'admissió
a formació professional.
L'oferta es va divulgar seguint els mateixos canals de
comunicació que la resta d'oferta de formació professional; a
més a més va comptar amb la colAlaboració de l'Associació
Hotelera de Menorca, SOIB de Ciutadella i el centre escolar.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 12902/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inici de la
investigació de la mort del Sr. Alpha Pam. (BOPIB núm. 123,
de 8 de novembre de 2013).
Quin dia ordenà el conseller de Salut iniciar la investigació
relacionada amb la mort del Sr. Alpha Pam?
El contingut de la pregunta és el mateix que el de les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE 5815/2013 i
8790/13, formulades per la mateixa diputada i que han estat
respostes en les dates 02/07/2013 i 11/10/2013, respectivament.

A més aquesta qüestió s'ha respost en el Ple del Parlament
de dia 19 de novembre de 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
ED)
A la Pregunta RGE núm. 12936/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, relativa a
cost total del viatge del president del Govern a Argentina, Xile
i Uruguai. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
Quin ha estat el cost total del viatge del president del
Govern José Ramón Bauzá a Argentina, Xile i Uruguai en el
mes d'octubre de 3012?
El cost total del viatge a Amèrica del president i membres
del Govern de les Illes Balears ha estat de 45.016,55 euros.
Palma, 29 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 13003/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han
formalitzat "convenis especials". (BOPIB núm. 124, de 15 de
novembre de 2013).
El RDLL 16/2012 va establir que aquelles persones que no
compleixen les condicions d'assegurat o de beneficiari del
sistema nacional de salut no podien obtenir la targeta sanitària
individual. Per rebre atenció sanitària regularitzada han de
subscriure un "conveni especial". El RD 573/2013 fixava els
preus i va entrar en vigor dia 1 de setembre de 2013. Quantes
persones han formalitzats aquests "convenis especials" a les
Illes Balears, desglossat per mesos?
El novembre s'ha formalitzat un conveni especial.
D'un total d'11 solAlicituds, presentades 2 el setembre, 8 a
l'octubre i 1 el novembre, s'han notificat 2 resolucions
favorables més, que es formalitzaran quan l'interessat vengui a
signar.
La resta s'està tramitant.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 13607/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cens de negocis de
restauració a la platja de Palma. (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).
Com funciona el cens de negocis de restauració de la platja
de Palma en mans de la conselleria i com s'actualitza?
Funciona i s'actualitza segons el previst a l'article 27 de la
Llei 8/2012 de turisme.
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El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 13608/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a formació de
personal tècnic de la Conselleria de Turisme i avaluació dels
plans de qualitat dels establiments de l'oferta complementària.
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).
Quina formació ha rebut el personal tècnic de la
conselleria per avaluar els plans de qualitat de l'oferta
complementària prescrits pel Decret de zones turístiques
madures?
Els tècnics que revisaran els plans de qualitat ja tenen la
formació necessària per fer-ho, ja que l'ATB és un centre que
implanta i auditor de SICTED i a la vegada, és la delegació
d'ICTE per a Mallorca.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 13609/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reformes, augment
de categoria i llocs de feina en establiments hotelers. (BOPIB
núm. 125, de 22 de novembre de 2013).
Dels augments de categoria, fruit de les reformes
anunciades reiteradament per la Conselleria de Turisme,
quants han implicat efectivament un augment de llocs de
treball? Se solAlicita informació desglossada per establiments,
plantilla anterior a la reforma i plantilla posterior a l'augmetn
de categoria.
La Conselleria de Turisme no disposa de dades relatives al
nombre de treballadors en els hotels.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EI)
A la Pregunta RGE núm. 13610/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a augment de
categoria i supervisió de la conselleria. (BOPIB núm. 125, de
22 de novembre de 2013).
Com supervisa i certifica la Conselleria de Turisme que els
augments de categoria dels establiments hotelers van
acompanyats del prescriptiu augment de plantilla?
La conselleria no certifica, ni supervisa augments de
plantilla en els establiments turístics.
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Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EJ)
A la Pregunta RGE núm. 13618/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a plans de qualitat
de platja de Palma. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).
Quants establiments de restauració de la mencionada
"oferta complementària" de la platja de Palma han presentat
a dia d'avui els plans de qualitat prescrits en el Decret de
zones turístiques madures?
El termini que disposen els establiments per presentar els
plans de qualitat finalitza el dia 31 de desembre de 2013.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EK)
A la Pregunta RGE núm. 13619/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a establiments de
restauració a la platja de Palma. (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).
Quants establiments de restauració de la mencionada
"oferta complementària" té registrats la conselleria a la platja
de Palma?
Bars: 242.
Bar-cafeteria: 10.
Cafeteries: 194.
Restaurants: 232.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EL)
A les Preguntes RGE núm. 13914/13, 13918/13 i 13919/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, relatives a pla d'acció turística per al 2014 (I) i a
complements per a viatges dels treballadors i dels alts càrrecs
de l'ATB. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quin cost ha tingut el Pla d'acció turística per al 2014?
Quins són els complements per a viatges dels treballadors i
dels alts càrrecs de l'ATB?
Zero euros.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 13915/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pla
d'acció turística per al 2014 (II). (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).

Ordre de Publicació
EP)
A la Pregunta RGE núm. 13920/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
Decret Llei 8/2012. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).

Qui ha elaborat el Pla d'acció turística per al 2014?

A quin idioma s'ha traduït el Decret Llei 8/2012?

Ha estat elaborat amb mitjans propis.

A cap.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EN)
A la Pregunta RGE núm. 13916/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
promoció, i de mercats i qualitat, producte, territori, formació
i administració. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).
Quina ha estat la distribució del pressupost global per al
2013 dels 5.200.307 euros dedicats a Promoció, i de mercats
i qualitat, producte, territori, formació, administració, segons
consta en el pressupost aprovat per al 2013?
La distribució ha estat la següent:
- Promoció: 3.616.217 euros
- Producte turístic: 172.444 euros
- IntelAligència dels mercats: 103.415 euros
- Qualitat: 40.000.00 euros
- Territori: 400.000 euros
- Formació i projectes europeus: 56.008 euros
- Plurianual TTOO: 812.222 euros
- Total: 5.200.307 euros
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EO)
A la Pregunta RGE núm. 13917/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a ajudes
socials dels treballadors de l'ATB. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
Quines són les ajudes socials, segons consta en el
pressupost aprovat per al 2013, dels treballadors de l'ATB?
- Ajudes per a fills: 1756,18 x 12= 21.074,16 euros
- Ajudes per a fills amb discapacitat: 171,83 x 12= 2.061,96
euros.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 13935/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a
autoavaluacions dels establiments d'allotjament (I). (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quants informes sobre autoavaluacions dels establiments
de allotjament turístic, contemplat en el Decret 20/2011, de 18
de març, s'han efectuat l'any 2012?
En total 270 informes, dels quals:
-260 són de primera visita a l'establiment (manteniment i
canvis de categoria o grup).
-10 són informes de segona visita.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ER)
A la Pregunta RGE núm. 13936/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a autoavaluacions dels establiments d'allotjament (II). (BOPIB núm.
126, de 29 de novembre de 2013).
Quants informes sobre autoavaluacions dels establiments
de allotjament turístic, contemplat en el Decret 20/2011, de 18
de març, s'han efectuat l'any 2013?
En total 388 informes, dels quals:
-334 són de primera visita a l'establiment (manteniment i
canvis de categoria o grup).
-52 són informes de segona visita.
-2 són informes de tercera visita.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 13937/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a canvis d'ús
d'establiments d'allotjament turístic. (BOPIB núm. 126, de 29
de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
EV)
A la Pregunta RGE núm. 13940/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de
baixes definitives d'establiments d'allotjament turístic(I).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

Quants canvis d'ús d'establiments d'allotjament turístic
s'han solAlicitat des de què va entrar en vigor la llei 8/2012 de
turisme?

Quantes propostes de baixes definitiva d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat l'any 2012?

Tres.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ET)
A la Pregunta RGE núm. 13938/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de
baixes temporals d'establiments d'allotjament turístic(I).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quantes propostes de baixes temporals d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat l'any 2012?
S'han iniciat 10 expedients de baixa temporal a instància de
part.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 13939/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de
baixes temporals d'establiments d'allotjament turístic(II).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quantes propostes de baixes temporals d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat l'any 2013?
S'han iniciat 8 expedients de baixa temporal a instància de
part i 9 d'ofici.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

En total 9, de les quals:
-6 són de baixa a instància de part.
-3 són d'ofici.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EX)
A la Pregunta RGE núm. 13941/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a propostes de
baixes definitives d'establiments d'allotjament turístic(I).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quantes propostes de baixes definitiva d'establiments
d'allotjament turístic s'han iniciat l'any 2013?
En total 5, de les quals:
-3 són de baixa a instància de part.
-2 són d'ofici.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EY)
A la Pregunta RGE núm. 13942/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
informes tècnics emesos (I). (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
Quants d'informes tècnics s'han emès, l'any 2012, de
viabilitat sobre el caràcter, l'ús i el destí turístic de les obres i
millores contemplades a la Llei 8/2012?
S'han emès 5 informes de viabilitat l'any 2012 i 35 l'any
2013.
Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EZ)
A la Pregunta RGE núm. 13943/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a informes
tècnics emesos (II). (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).
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Quants d'informes tècnics s'han emès, respecte a augments
de categoria i canvis a un grup superior, dels establiments
d'allotjament l'any 2012?
En total 114 informes, de les quals:
-110 són de canvi de categoria i canvi de grup.
-4 són informes de segona visita.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FA)
A la Pregunta RGE núm. 13944/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a informes
tècnics emesos (III). (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).
Quants d'informes tècnics s'han emès, respecte a augments
de categoria i canvis a un grup superior, dels establiments
d'allotjament l'any 2013?
En total 88 informes, de les quals:
-58 són de canvi de categoria i canvi de grup.
-28 són informes de segona visita.
-2 són informes de tercera visita.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 13945/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
establiments d'allotjament amb places turístiques legals (I).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Relació d'establiments d'allotjament (amb indicació del
terme municipal) on consti el nombre de places turístiques
legals i nombre de places turístiques legalitzades en l'any
2012.
S'adjunta la informació solAlicitada.
Cala Guya Mar:
- Municipi: Capdepera
- Número de registre: A 1531
- Places anteriors: 279
- Places després de regularització: 278
- Unitats anteriors: 108
- Unitats després de regularització: 139
Cala Murada:
- Municipi: Manacor
- Número de registre: H 880
- Places anteriors: 152
- Places després de regularització: 154
- Unitats anteriors: 81
- Unitats després de regularització: 83

JS Hotel Miramar:
- Municipi: Santa Margalida
- Número de registre: H 398
- Places anteriors: 237
- Places després de regularització: 266
- Unitats anteriors: 125
- Unitats després de regularització: 138
Coral.
- Municipi: Palma
- Número de registre: H 566
- Places anteriors: 52
- Places després de regularització: 54
- Unitats anteriors: 28
- Unitats després de regularització: 29
Club Simo:
- Municipi: Son Servera
- Número de registre: H 2692
- Places anteriors: 180
- Places després de regularització: 204
- Unitats anteriors: 90
- Unitats després de regularització: 102
Pabisa Bali:
- Municipi: Palma
- Número de registre: H 2099
- Places anteriors: 502
- Places després de regularització: 506
- Unitats anteriors: 264
- Unitats després de regularització: 266
Costa Azul:
- Municipi: Palma
- Número de registre: H 827
- Places anteriors: 233
- Places després de regularització: 253
- Unitats anteriors: 126
- Unitats després de regularització: 126
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FC)
A les Preguntes RGE núm. 13946/13, 13950/13 i 13951/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, relatives a establiments d'allotjament amb places
turístiques legals (II), a personal de l'ATB i a renovació per a
guies turístics (I). (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).
Ateses l'extensió i les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 13949/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
projectes iniciats amb càrrec al pressupost del Consorci de la
Borsa de Places Turístiques. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
Relació de projectes que ja s'han iniciat en l'any 2013, amb
indicació del pressupost executat, amb càrrec al pressupost del
Consorci de la Borsa de Places Turístiques.
Li prego que aclareixi si la seva pregunta es refereix a
projectes aprovats, a projectes redactats o a obres iniciades.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació

B)

Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 931/14 i 926/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2014, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, presentades pels diputats Sr. Cosme
Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, i Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
esborrany de decret que desenvolupa la Llei de símbols i a l'atur
i els llaços (BOPIB núm. 135, de 31 de gener d'enguany), per
les preguntes RGE núm. 1107/14 i 1111/14, relatives a segon
casino de Palma i a prospeccions petrolieres, respectivament,
publicades en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
FE)
A les Preguntes RGE núm. 13952/13 i 13954/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, relatives a renovacions per a guies turístics (II i III).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
C)

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per
a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
9379/13 a 9381/13, 11310/13, 11311/13 i 14740/13, 14742/13
i 14743/13.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 799/14,
presentat pel diputat Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS, i, conformement amb l'establert a l'article
168.2 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a treballadors públics (1 i 2), a duplicitats
administratives i competencials, a consultes dels secretaris i
interventors municipals, a drets lingüístics dels balears
catalanoparlants, a reestructuració i redimensió de la plantilla
del personal de cada ens públic i a reestructuració del sector
públic instrumental (1 i 2) (publicades als BOPIB núm. 115, de
20 de setembre de 2013; 122, de 4 de novembre de 2013; i 127,
de 5 de desembre de 2013), s'incloguin a l'ordre del dia de la
propera sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, on rebran el tractament de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Ordre de Publicació
A)

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 401/14 a 406/14.
Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Cristina Rita i Larrucea, Conxa
Obrador i Guzmán, Cosme Bonet i Bonet, Lluís Maicas i
Socías, Esperança Marí i Mayans i Francesca L. Armengol i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a diligències
prèvies a un expedient disciplinari, a desautorització de
manifestacions, a criteris per a l'autorització per a l'exhibició de
símbols, a defugir del diàleg i la negociació, a alumnat de
necessitats educatives significatives i a resoldre el conflicte
educatiu, respectivament (BOPIB núm. 134, de 24 de gener de
2014), i no incloses a cap ordre del dia, queden decaigudes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 25/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1188/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
interpelAlació esmentada, relativa a TIL (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014; i, conformement amb els articles 100 i 101
del Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda d'aplicar el procediment d'urgència
solAlicitat a la interpelAlació de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes per a la tramitació
del Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del
sòl.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1112/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
solAlicita l’habilitació dels dilluns i els dissabtes per a l’estudi,
la tramitació i l’aprovació, si pertoca, del Projecte de llei RGE
núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl (BOPIB núm. 115, de 20
de setembre de 2013); i acorda de sotmetre'l a la consideració de
la Junta de Portaveus per tal que es pugui procedir a la
tramitació de què es tracta.
Així mateix, un cop oïda la Junta de Portaveus del Parlament
de les Illes Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa, que s'hi
trobava formalment constituïda, conformement amb l’establert
per l'article 67.2 del Reglament de la Cambra, acorda d’habilitar
els dilluns i els dissabtes per a la tramitació solAlicitada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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