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introduïts al Consell de Govern de dia 14 de febrer.
8668
Z) RGE núm. 1750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1877/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Reial Decret 1/2014.
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transport terrestre i mobilitat de les Illes Balears.
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E) RGE núm. 1881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de dinamisme
empresarial.
8670
F) RGE núm. 1882/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió amb
el secretari d'estat de Cultura.
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G) RGE núm. 1883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Challenge
Ciclista Volta a Mallorca.
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H) RGE núm. 1884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J, Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del deute
de l'ATB.
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I) RGE núm. 1885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell assessor
del voluntariat de protecció civil de les Illes Balears.
8671
J) RGE núm. 1886/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
dels joves al sector agrícola.
8671
K) RGE núm. 1887/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
la Fundació Projecte Jove.
8671
L) RGE núm. 1888/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació en els
tallers d'ocupació que oferta el SOIB.
8671
M) RGE núm. 1889/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació.
8671
N) RGE núm. 1890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la Llei
d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
8672
O) RGE núm. 1891/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autorització
d'una escoleta a Palmanyola.
8672
P) RGE núm. 1892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desprestigi,
menyspreu i humiliació a la comunitat educativa.
8672
Q) RGE núm. 1893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions de persones
jurídiques a partits polítics.
8672
R) RGE núm. 1894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions a un
partit polític.
8672
S) RGE núm. 1895/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resoldre
el conflicte amb la comunitat educativa.
8672

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1686/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nòmines cobrades
des de la pujada de sou dels membres del Gabinet del president.
8673
B) RGE núm. 1687/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a devolució de
cobraments des de la pujada de sou dels membres del Gabinet del president.
8673
C) RGE núm. 1688/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació de la Direcció
de l'Advocacia de la CAIB.
8673

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de la pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima
i de la creació de la taxa per tal de finançar el coordinador independent d'slots i exigència de la seva immediata retirada (procediment
d'urgència).
8673
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B) RGE núm. 1723/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de l'increment de la taxa d'ajuda a la navegació marítima
(procediment d'urgència).
8675

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deducció fiscal per inversió en start-up tecnològiques.

8676

B) RGE núm. 1677/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i finançament d'una nova estació de bombeig a l'estació
depuradora d'aigües residuals d'Es Migjorn Gran.
8677
C) RGE núm. 1678/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de transport públic del Port d'Eivissa.

8678

D) RGE núm. 1679/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment d'UTES a Eivissa i a Menorca.

8678

E) RGE núm. 1680/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura de música tradicional eivissenca.

8679

F) RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a per un consell de salut més representatiu.

8679

G) RGE núm. 1722/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de diagnòstic per millorar el nivell educatiu.

8680

H) RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia universal.
8680
I) RGE núm. 1726/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina
8681
J) RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents prestacions
del Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna suplementària i la cartera comuna de serveix accessoris.
8682
K) RGE núm. 1737/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos telemàtics.

8683

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6340/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a preguntes sobre
proves mamogràfiques.
8684
B) A la Pregunta RGE núm. 6618/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç del
càncer de mama, agost 2012.
8684
C) A la Pregunta RGE núm. 7781/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a residències
concertades i deute.
8684
D) A la Pregunta RGE núm. 3996/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XXIII).
8684
E) A les Preguntes RGE núm. 7359/13, 7367/13 i 7383/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a reducció voluntària del complement específic a Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I i II) i a compatibilitat per dur
a terme una altra activitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
8685
F) A la Pregunta RGE núm. 7771/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
8685
G) A les Preguntes RGE núm. 7780/13, 7798/13, 7807/13, 7825/13, 7834/13, 7910/13, 7928/13, 7937/13 i 7946/13, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (VII,
III, IV, VI, VIII, XVI i XVIII a XX).
8685
H) A la Pregunta RGE núm. 7816/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (V).
8686
I) A la Pregunta RGE núm. 7901/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (XV).
8686
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J) A la Pregunta RGE núm. 8090/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (I).
8686
K) A la Pregunta RGE núm. 8555/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost de les hores extres a
SFM.
8686
L) A la Pregunta RGE núm. 8617/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules (III).
8686
M) A la Pregunta RGE núm. 9345/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del TIL (I).
8687
N) A la Pregunta RGE núm. 9350/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei 5/2013 (IV).
8687
O) A la Pregunta RGE núm. 9352/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei 5/2013 (VI).
8687
P) A les Preguntes RGE núm. 9353/13 i 9354/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a Decret Llei
5/2013 (VII i VIII).
8687
Q) A la Pregunta RGE núm. 10467/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
d'educadors.
8687
R) A la Pregunta RGE núm. 10716/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració factures
viatges del president, maig 2013.
8687
S) A les Preguntes RGE núm. 10724/13 i 10731/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
llocs de treball de personal laboral i funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
8688
T) A la Pregunta RGE núm. 10738/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements de
la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia Competitivitat.
8688
U) A les Preguntes RGE núm. 10745/13 i 10752/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari i laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat
(I).
8688
V) A la Pregunta RGE núm. 10801/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
8688
X) A la Pregunta RGE núm. 10815/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat.
8689
Y) A la Pregunta RGE núm. 10818/13, 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
de Família i Serveis Socials.
8689
Z) A la Pregunta RGE núm. 10829/13, 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'Economia i Competitivitat.
8689
AA) A la Pregunta RGE núm. 10832/13, 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 de
Família i Serveis Socials.
8689
AB) A la Pregunta RGE núm. 10843/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat.
8690
AC) A les Preguntes RGE núm. 11214/13 a 11219/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a sessions
de rehabilitació a l'Hospital Son Llàtzer (I a VI).
8690
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AD) A la Pregunta RGE núm. 11332/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instalAlacions del
CEP (II).
8690
AE) A la Pregunta RGE núm. 12862/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a modificació Decret
125/2007, d'incendis.
8691
AF) A la Pregunta RGE núm. 14818/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (XVI).
8691
AG) A la Pregunta RGE núm. 14819/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (XVII).
8691
AH) A la Pregunta RGE núm. 14822/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (I).
8691
AI) A la Pregunta RGE núm. 14823/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (II).
8691
AJ) A la Pregunta RGE núm. 14824/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (III).
8691
AK) A la Pregunta RGE núm. 14828/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a qüestionaris de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (I).
8692
AL) A la Pregunta RGE núm. 14829/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a millores en competència
comunicativa.
8692
AM) A la Pregunta RGE núm. 14885/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos
ansiolítics.
8692
AN) A la Pregunta RGE núm. 14886/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos
antidepressius.
8692
AO) A la Pregunta RGE núm. 14887/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos analgèsics.
8692
AP) A les Preguntes RGE núm. 14939/13 i 14940/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
pressupost 2012 i 2013i liquidació programa detecció precoç càncer de mama.
8693
AQ) A la Pregunta RGE núm. 14958/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, octubre i
novembre 2013.
8693
AR) A la Pregunta RGE núm. 14939/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç
càncer de mama, octubre i novembre 2013.
8693
AS) A les Preguntes RGE núm. 11521/13, 11606/13 i 11692/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Tramvia de la Badia de Palma, SA el 2010 i el 2011 i a factures de Distribuciones Pal 2002,
SL amb Tramvia de la Badia de Palma, SA el 2011.
8693
AT) A les Preguntes RGE núm. 11740/13 i 11911/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2012 i el 2013.
8693
AU) A les Preguntes RGE núm. 11747/13 i 11918/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Espais de Natura Balear el 2012 i el 2013.
8694
AV) A la Pregunta RGE núm. 12823/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica Nuestra
Señora del Rosario, SA (XVII).
8694
AX) A la Pregunta RGE núm. 12824/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica Nuestra
Señora del Rosario, SA (XVIII).
8694
AY) A la Pregunta RGE núm. 12825/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica Nuestra
Señora del Rosario, SA (XIX).
8695
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 14814/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència educativa (XII).
8695
BA) A la Pregunta RGE núm. 14830/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nivell competencial als
centres educatius.
8695
BB) A la Pregunta RGE núm. 14883/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre industrial
de l'Hospital de Son Espases.
8696
BC) A la Pregunta RGE núm. 14903/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (V).
8696
BD) A la Pregunta RGE núm. 14904/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (VI).
8696
BE) A la Pregunta RGE núm. 14905/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (VII).
8696
BF) A les Preguntes RGE núm. 14906/13 i 14907/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII i IX).
8696
BG) A la Pregunta RGE núm. 14908/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
per interrupcions voluntàries de l'embaràs.
8697
BH) A la Pregunta RGE núm. 14941/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guerra de Síria.
8697
BI) A la Pregunta RGE núm. 15028/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a data ingrés PP sentència
cas Scala.
8697

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1705/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre l'estat dels expedients disciplinaris oberts als directors d'instituts de secundària de Maó i Marratxí
des de l'estiu de 2013 al dia d'avui.
8697

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm. 1475/14 i 10568/13.

8697

B) Tramitació davant la Comissió de Salut de la Proposició no de llei RGE 15568/13.
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.1. TEXTOS APROVATS

1.2.1. INTERPELALACIONS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1323/14, relativa a Llei sobre l'ús de símbols
institucionals de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears constata que la llibertat
d’expressió és una de les llibertats bàsiques i imprescindibles de
tot sistema democràtic."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1296/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de prospeccions petrolíferes.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Boned i
Gabriel Company.

A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15603/13, relativa a intencions del
Govern d'Espanya en relació amb la reforma de la Llei
Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs, i quedà aprovada la següent:

A)

RESOLUCIÓ

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

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears afirma que els poders
públics han de garantir els drets fonamentals de les dones en
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com les condicions
de la interrupció voluntària, legal i segura de l’embaràs (IVE).
2. El Parlament de les Illes Balears declara que els poders
públics han d’assegurar en el desenvolupament de les seves
polítiques sanitàries, educatives i socials, l’accés en equitat a les
prestacions relacionades amb la salut sexual i reproductiva de
les dones a partir d’una política pública, integral i preventiva."
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1366/14, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
esborrany de decret sobre l'ús de símbols. (BOPIB núm. 137, de
14 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1376/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions promocionals en el mes
de gener. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1384/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou programa Erasmus Plus.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1378/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes en relació amb el Consorci sociosanitari d'Eivissa.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1379/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores en el Servei de
Mediació Familiar. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

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

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1535/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aturar l'allau de dimissions als centres
escolars. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
H)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1380/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concert amb la sanitat privada.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1392/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral (I). (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1381/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport del Govern de les Illes
Balears a la declaració de la cultura talaiòtica com a Patrimoni
de la Humanitat. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1394/14, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Cabrera. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1386/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a copagaments sanitaris.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1377/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Federació
Hotelera de Mallorca en relació amb la Llei de turisme. (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1387/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sentència del Tribunal Superior de Justícia.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
O)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1382/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió sobre la reforma de
l'Administració. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1389/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acords en matèria de finançament. (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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P)

S)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1383/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació professional dual.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1391/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral (II). (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

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

La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1385/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió en relació amb el
finançament autonòmic. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, rebutjà els Punts 2 a 5 de la Moció RGE
núm. 1323/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
sobre ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.(BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1393/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a pujada del sou al Gabinet del
president. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, rebutjà els Punts 2, 4, 5 i 6 de la Proposició
no de llei RGE núm. 15603/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a intencions del Govern d'Espanya en relació
amb la reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
810/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de la Llei
Orgànica de protecció al concebut, llei que modifica la Llei
2/210, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària
de l'embaràs. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
La votació, que en aquest cas fou secreta mitjançant
papereta, a petició del portaveu del grup parlamentari proposant,
obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2014, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1065/14,
relativa a publicació de les balances fiscals, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a publicar anualment i de manera immediata aquest mes de
març, les balances fiscals com a mecanisme de transparència en
els comptes públics."
A la seu del Parlament, 18 de febrer de 2014.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Martí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, davant el Ple de la cambra, sobre el
Pla de desenvolupament rural sostenible (RGE núm. 2967/13
i 1210/14).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de febrer de 2014, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, qui informà
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8857/13, relativa a AFAM i entitats que presten serveis
a persones vulnerables, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tancament de
l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer (AFAM).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar els pagaments i a donar estabilitat a les
entitats socials sense ànim de lucre que donen servei i
programes als colAlectius més vulnerables.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar per a l’any 2014 una ordre de
subvenció no inferior a 2 milions d’euros adreçada a totes les
entitats que possibiliten serveis i programes a colAlectius
vulnerables. Aquesta subvenció s’ha de dirigir als serveis i
programes que estiguin concertats amb l’administració pública.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè amb els recursos humans disponibles
faciliti assessorament a les entitats sense ànim de lucre que
donen serveis i programes a colAlectius vulnerables en tots
aquells aspectes legislatius que precisin per intentar-los evitar
sancions administratives."
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A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5546/13, relativa a dia mundial del trastorn per dèficit
d'atenció i hiperactivitat (TDAH), i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca que
porten a terme les associacions d’ajuda al Dèficit d’Atenció i
Hiperactivitat.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a l’OMS
dedicar un dia mundial a la difusió del Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que se signi un conveni de colAlaboració entre les
conselleries d’Educació, Cultura i Universitats, de Salut i de
Família i Serveis Socials, que afecti la totalitat de les Illes
Balears per a la detecció precoç i valoració del TDAH en la qual
hi hagi una intervenció conjunta per a la millora de l’atenció en
aquest tipus d’alumnat en tots els àmbits que ho requereixen,
amb consens de les parts."
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 14740/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració i redimensió de la plantilla del
personal de cada ens públic. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 14742/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració del sector públic instrumental. (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14738/13, relativa a solució a la problemàtica del transport de
l'alumnat amb discapacitats, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, especialment la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, en colAlaboració amb el Consell Insular d’Eivissa,
a buscar la solució definitiva que garanteixi el transport escolar
per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, per tal que
pugui realitzar les activitats pròpies del seu currículum."
A la seu del Parlament, 25 de febrer de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 14743/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració del sector públic instrumental, 2.
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment de l'economia social i del cooperativisme a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2014, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 795/14, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a sanció dels immobles permanentment
desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans
empreses. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10129/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació
per colAlectius vulnerables. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de mesures de suport per al perllongament
del període d'activitat dels treballadors fixos discontinus que
treballen al sector turístic en temporada baixa. (BOPIB núm.
120, de 25 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7542/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig al projecte de llei per
a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració Local.
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8363/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a impugnacions als acords
municipals que incorporen el requisit del català. (BOPIB núm.
109, de 27 de juliol de 2013).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Compareixença de la vocal de la Societat Balear de
Medicina Familiar, davant la Comissió de Salut, sobre la salut
mental a les Illes Balears.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de febrer de 2014, tengué lloc la compareixença
de la vocal de la Societat Balear de Medicina Familiar, qui
informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9180/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mediació i intervenció
del Govern de les Illes Balears en conflictes laborals. (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)
Compareixença del responsable del grup de Salut Mental
de la SEMERGEN, davant la Comissió de Salut, sobre la salut
mental a les Illes Balears.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de febrer de 2014, tengué lloc la compareixença
del responsable de Salut Mental de la SEMERGEN, qui informà
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 15406/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a estat i manteniment de centres
educatius. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.

Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, sobre les directrius generals
de l'acció de govern que desenvoluparà a les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 121/14).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de febrer de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat de la directora general de Turisme, el director
general d'Esports, el director general de Ports i Aeroports, la cap
de Gabinet i la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
D)

Debat dels escrits RGE núm. 10417/12 i 361/13, d'informe
relatiu al seguiment de l'article 1.5 de la Llei 10/12.

Rebuig de l'escrit RGE núm. 9328/13, de solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la implantació del decret sobre el
tractament integrat de llengües.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2014, es debateren
els escrits esmentats, presentats per la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2014, fou
rebutjat l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS,
per 5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

B)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
RGE núm. 9379/13 a 9381/13, 11310/13 i 11311/13.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2014, foren ajornades atès l'escrit RGE núm. 1511/14, del
Govern de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pel diputat Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS, relatives a treballadors públics (1 i 2), a
duplicitats administratives i competencials, a consultes dels
secretaris i interventors municipals i a drets lingüístics dels
balears catalanoparlants (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013, i 122, de 4 de novembre de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Retirada de l'escrit RGE núm. 604/14, de solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports sobre les
prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les
polítiques que aplicarà a la seva conselleria.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2014, fou retirat, per
part del Grup Parlamentari MÉS, l'escrit indicat a l'enunciat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1728/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1296/14, relativa a
política general en matèria de prospeccions petrolíferes. (Mesa
de 26 de febrer de 2014).
Palma, a 26 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 es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1296/14, relativa a política general en matèria de prospeccions
petrolíferes, la moció següent.
Política general en matèria de prospeccions petrolíferes
1. El Parlament de les Illes Balears continua rebutjant les
prospeccions petrolíferes a l'entorn de les nostres illes; les
autoritzades i les noves solAlicituds en tràmit. I reclama la
derogació de les primeres i la denegació de la resta.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els acords d'aquest parlament
aprovats per unanimitat mitjançant proposicions no de llei de
març i novembre de 2011 i la moció de desembre de 2012 i, per
tant, iniciar accions judicials contra l'autorització de
prospeccions petrolíferes concedida a Cairn Energy, en el
termini de tres mesos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a denunciar formalment i per escrit el Govern
d'Espanya davant la Unió Europea, per admetre la fragmentació
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dels estudis d'impacte ambiental de les prospeccions petrolíferes
autoritzades.
4. El Parlament de les Illes Balears proposa la creació d'una
comissió amb representació de totes les forces polítiques del
Parlament i del Govern de les Illes Balears, per anar a Madrid
a reclamar del Govern d'Espanya la immediata paralització de
tots els projectes de prospeccions petrolíferes a la mar
Mediterrània que afecten les nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Espanya a l'emissió
d'una avaluació d'impacte ambiental urgent dels projectes de
prospeccions autoritzats o en tràmit; tenint en compte les
negatives conseqüències mediambientals que suposen i que
estan recollides als estudis presentats per les empreses
interessades.
6. El Parlament de les Illes Balears resol donar trasllat dels
acords aprovats en aquesta moció, al Ministeri d'Indústria i
Turisme i al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del Govern
d'Espanya.
Palma, a 21 de febrer de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig,
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 1617/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (I). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1618/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (II). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1619/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (III). (Mesa de 26 de febrer de
2014).
RGE núm. 1620/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (I). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1621/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (II). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1622/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (III). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1623/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (IV). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1624/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació (V). (Mesa de 26 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació

RGE núm. 1682/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes de
l'avaria que provocà retards. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

RGE núm. 1564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives, societats agràries. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).

RGE núm. 1683/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
d'informació als usuaris. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

RGE núm. 1612/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió
del tren Inca-Palma. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

RGE núm. 1684/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per evitar més avaries. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

RGE núm. 1613/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
colAlectius registrats. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

RGE núm. 1685/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
tècnics sobre l'avaria del passat 13 de febrer. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).

RGE núm. 1614/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (I). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1615/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (II). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1616/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (III). (Mesa de 26 de febrer de
2014).

RGE núm. 1700/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de les entitats locals. (Mesa de 26 de febrer de
2014).
RGE núm. 1711/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a increment de
les taxes marítimes o aèries. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
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RGE núm. 1712/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a increment de
les taxes marítimes o aèries. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1724/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordre
signada per la consellera d'Educació. (Mesa de 26 de febrer de
2014).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Supressió del tren Inca-Palma

RGE núm. 1748/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 7 de febrer.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).

Quins són els motius tècnics alAlegats per SFM per suprimir
el tren Inca-Palma de les 14.37 hores?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 1749/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14 de febrer.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de febrer.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis colAlectius registrats
Quin són els convenis colAlectius registrats per mesos el
2013?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Subvencions a cooperatives, societats agràries
D)
A quines cooperatives, societats agràries de transformació
o empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents del Govern corresponent els NIF que s'adjunten i
que varen ser la resposta del Govern a la PREE núm.
6567/2013?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis colAlectius registrats 2013 (I)

Palma, a 18 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes són les empreses afectades pels convenis colAlectius
registrats el 2013?

Els NIF a què fa referència la pregunta es poden consultar a la web GTP.

Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Convenis colAlectius registrats 2013 (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants són els treballadors afectats pels convenis colAlectius
registrats el 2013?

I)

Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis d'empresa registrats 2013 (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és l'augment salarial de cadascun dels convenis
d'empresa registrats el 2013?

F)
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis colAlectius registrats 2013 (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és en cada cas l'augment salarial establert en cadascun
dels convenis colAlectius registrats el 2013?

J)

Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.
Expedients de regulació d'ocupació (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants expedients de regulació d'ocupació s'han aprovat a
cadascuna de les nostres illes en cadascun dels mesos de 2013?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis d'empresa registrats 2013 (I)

Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants convenis d'empresa s'han registrat el 2013?

K)

Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.
Expedients de regulació d'ocupació (II)

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

Convenis d'empresa registrats 2013 (II)
A quants de treballadors afecten els convenis d'empresa
registrats el 2013?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quants treballadors s'han vist afectats per expedients de
regulació d'ocupació a cada illa en cadascun dels mesos de
2013?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Causes de l'avaria que provocà retards

L)

A quines causes ha atribuït Serveis Ferroviaris de Mallorca
l'avaria que provocà els retards del passat 13 de febrer de 2014?

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

Palma, a 19 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Expedients de regulació d'ocupació (III)
Quants treballadors han estat afectats per extinció del seu
lloc de feina en els expedients de regulació d'ocupació en cada
un dels mesos de 2013 a cadascuna de les illes?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.
Mesures d'informació als usuaris

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

Quines mesures d'informació als usuaris va prendre Serveis
Ferroviaris de Mallorca quan es va produir l'avaria que provocà
els retards del passat 13 de febrer de 2014?
Palma, a 19 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Expedients de regulació d'ocupació (IV)
Quants treballadors han vist suspesos els seus contractes
laborals en els expedients de regulació d'ocupació en cadascun
dels mesos de 2013 a cadascuna de les nostres illes?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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

Quines mesures pren Serveis Ferroviaris de Mallorca per
evitar que es repeteixi en el futur una avaria igual o similar a la
que provocà els retards del passat 13 de febrer de 2014?
Palma, a 19 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Expedients de regulació d'ocupació (V)
Quants treballadors han vist reduïda la seva jornada laboral
en els expedients de regulació d'ocupació en cadascun dels
mesos de 2013 a cadascuna de les nostres illes?
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Informes tècnics sobre l'avaria del passat 13 de febrer

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

Ha encarregat Serveis Ferroviaris de Mallorca informes
tècnics sobre l'avaria que provocà els retards del passat 13 de
febrer de 2014?
Palma, a 19 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Finançament de les entitats locals
Quins criteris s'utilitzen per part del Govern de les Illes
Balears en la negociació amb el Govern de l'Estat per un nou
finançament de les entitats locals?

Quina és la quantitat total assumida pel Govern de les Illes
Balears del deute de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a través del sistema de pagament a proveïdors posat en
marxa pel Govern d'Espanya?

Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 21 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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.

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

Increment de les taxes marítimes i aèries

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 7
de febrer

Quines actuacions ha dut a terme el Sr. Conseller de
Turisme per revertir el greu increment de les taxes marítimes i
aèries aprovat pel Govern del Sr. Rajoy?

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 7 de febrer de 2014?

Palma, a 20 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Ordre signada per la consellera d'Educació

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14
de febrer

Per què es publica en el BOIB de dia 15 de febrer de 2014
l'ordre signada el 31 de gener de 2013 que regula els programes
de qualificació professional, signada per Joana Maria Camps
quan aquesta no era consellera d'Educació?
Palma, a 20 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 14 de febrer de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21
de febrer
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de febrer de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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RGE núm. 1886/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incorporació dels joves al sector agrícola. (Mesa de
26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1887/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb la Fundació Projecte Jove. (Mesa de 26 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1888/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació en els tallers d'ocupació que oferta el SOIB. (Mesa de
26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1889/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1877/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Reial Decret 1/2014.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1878/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a problema de
l'educació pública. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1879/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reconeixements a les dones. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de transport terrestre i mobilitat de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
dinamisme empresarial. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1882/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió amb el secretari d'estat de Cultura. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Challenge Ciclista Volta a Mallorca. (Mesa de 26 de febrer
de 2014).

RGE núm. 1891/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autorització d'una escoleta a Palmanyola. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desprestigi, menyspreu i humiliació a la comunitat educativa.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions
de persones jurídiques a partits polítics. (Mesa de 26 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
donacions a un partit polític. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1895/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resoldre el conflicte amb la comunitat educativa. (Mesa de
26 de febrer de 2014).
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 1884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J, Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
del deute de l'ATB. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
assessor del voluntariat de protecció civil de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).

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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Reial Decret 1/2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sr. Vicepresident, creu el Govern de les Illes Balears positiu
per al sector el Reial Decret 1/2014, de reforma en matèria
d'infraestructures i transports?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears en relació
amb les dades sobre dinamisme empresarial en el 2013
publicades per l'INE?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

El problema de l'educació pública
Creu el president que els problemes educatius són culpa de
l'educació pública?

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

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la reunió
mantinguda recentment amb el secretari d'estat de Cultura?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Reconeixement de les dones
Troba el Sr. Gómez que no hi ha cap dona mereixedora de
reconeixements?

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

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Challenge Ciclista Volta a Mallorca
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Llei de transport terrestre i mobilitat de les Illes Balears
Quines novetats suposarà la futura llei de transport terrestre
i mobilitat de les Illes Balears?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Sr. Conseller, ens pot explicar quina repercussió ha tingut la
Challenge Ciclista Volta a Mallorca?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

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

Reducció del deute de l'ATB

Conveni amb la Fundació Projecte Jove

Sr. Conseller, ens pot explicar la reducció del deute de
l'ATB durant la present legislatura?

Com valora el funcionament del servei ofert mitjançant el
conveni signat entre la Conselleria de Família i Serveis Socials
i la Fundació Projecte Jove, després del primer any de
funcionament?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Consell assessor del voluntariat de protecció civil 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.
Formació en els tallers d'ocupació que oferta el SOIB

Ens pot explicar el Govern quins objectius té el Consell
assessor del voluntariat de protecció civil de les Illes Balears?

Quina formació es realitza dins els tallers d'ocupació que
oferta actualment el SOIB?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 25 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.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Incorporació dels joves al sector agrícola
Dades d'ocupació
Quines són les actuacions del Govern de les Illes Balears per
tal d'impulsar la incorporació dels joves al sector agrícola?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre ocupació que s'han conegut recentment?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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.

Aplicació de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears

Donacions de persones jurídiques a partits polítics

Considera, Sr. Vicepresident, que la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears és d'aplicació a la Universitat
de les Illes Balears?

Com valora el Sr. Conseller de Presidència que el Govern
d'Espanya projecti prohibir les donacions de persones jurídiques
a partits polítics?
Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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.
Donacions a un partit polític

Autorització d'una escoleta a Palmanyola
Sr. Vicepresident, quins criteris ha seguit el Govern per tal
d'autoritzar una escoleta a Palmanyola al municipi de Bunyola?

Per quin motiu el Sr. Conseller de Presidència considera que
no són donacions a un partit polític els beneficis econòmics que
rep un afiliat a un partit polític a conseqüència d'aquesta
afiliació?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 25 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

S)

Desprestigi, menyspreu i humiliació a la comunitat educativa

Resoldre el conflicte amb la comunitat educativa

Sr. Vicepresident, per què el seu govern es dedica a
desprestigiar, menysprear i humiliar la comunitat educativa?

Sr. President, considera que la millor manera de resoldre el
conflicte del Govern amb la comunitat educativa és a través de
convidar-los a presentar-se a les eleccions?

Palma, a 25 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Devolució de cobraments des de la pujada de sou dels membres
del Gabinet del president

Ordre de Publicació

Han tornat els alts càrrecs de Presidència el que han cobrat
de més respecte al que ha establert la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears?

RGE núm. 1686/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nòmines
cobrades des de la pujada de sou dels membres del Gabinet del
president, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1687/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a devolució
de cobraments des de la pujada de sou dels membres del
Gabinet del president, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 26 de febrer de
2014).
RGE núm. 1688/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació de
la Direcció de l'Advocacia de la CAIB, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 26 de
febrer de 2014).
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Actuació de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB
Considera el Govern que la Direcció de l'Advocacia de la
comunitat actua defensar els interessos del Govern?
Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Nòmines cobrades des de la pujada de sou dels membres del
Gabinet del president
Quantes nòmines, amb la pujada de sou, han cobrat els alts
càrrecs del Gabinet del president, que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears ha establert que era arbitrària i
nulAla?
Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la pujada de la taxa d'ajudes a la
navegació marítima i de la creació de la taxa per tal de
finançar el coordinador independent d'slots i exigència de la
seva immediata retirada (procediment d'urgència). (Mesa de
26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1723/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig de l'increment de la taxa d'ajuda a la
navegació marítima (procediment d'urgència). (Mesa de 26 de
febrer de 2014).
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: La pujada de fins al
128% de la taxa d’ajudes a la navegació marítima i la creació de
la taxa per tal de finançar l’ens independent coordinador d'slots
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perjudiquen greument la connectivitat, la competitivitat de
l’economia, la indústria turística i l’activitat nàutica de les Illes
Balears. Atès que la seva implantació ja és efectiva, que els seus
efectes ja es comencen a notar i que hi ha una greu i pública
preocupació i enuig per part de nombrosos sectors de l’activitat
econòmica i social; i atès que els perjudicis que causen aquests
nous increments de taxes es veuran notablement incrementats
amb el començament de la temporada turística i de la pràctica
nàutica, solAlicitam la tramitació per la via d’urgència de la
proposició no de llei.
Rebuig de la pujada de la taxa d’ajudes a la navegació marítima
i de la creació de la taxa per tal de finançar el coordinador
independent d'slots i exigència de la seva immediata retirada
El Govern d’Espanya va aprovar dia 24 de gener un paquet
de mesures encaminades a allò que considera una transcendent
reforma en matèria d’infraestructures i transport, i d’altres
mesures econòmiques. Ho va fer a través del Reial Decret Llei
1/2014 que va justificar per raons d’urgència.
Amb l’argument de la necessitat de finançar el Servicio de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Reial
Decret Llei 1/2014, ratificat pel Congrés dels Diputats dia 13 de
febrer, estableix un increment de la taxa d’ajudes a la navegació
marítima d’una manera arbitrària i injusta. Així mateix, el Reial
Decret Llei 1/2014 crea una nova figura encaminada a la
coordinació de les franges horàries dels aeroports, és a dir dels
slots.
Tant el greu increment de la taxa d’ajudes a la navegació
marítima de fins a un 128% com la creació del coordinador
d'slots, que implica també la implantació d’una nova taxa, són
mesures que generen un greu perjudici a la competitivitat de la
nostra economia i afecten de manera especial sectors estratègics,
com ara la indústria nàutica i el transport, tant marítim com aeri,
i pràctiques d’oci marítim tradicionals de les Illes Balears.
Fins ara, la coordinació de les franges horàries la realitzava
AENA, que n’assumia el cost que finançava a través de les
taxes corresponents. Però davant l’exigència de la Unió Europea
de dotar d’independència la coordinació i l'assignació dels slots,
el Govern del senyor Rajoy ha creat un nou ens encarregat
d’aquesta important funció. Per al seu manteniment econòmic,
ha implantat una nova taxa a través del Reial Decret Llei 1/2014
sense reduir, però, en compensació, l’import de les taxes ja
existents.
La nova taxa està pensada per tal de finançar el nou servei
totalment o parcialment i l’hauran de pagar les companyies
aèries. Amb tota previsió, s’acabarà repercutint en el preu final
del bitllet. Endemés, tot apunta i fa pensar que darrera d’aquesta
iniciativa s’hi amaga una altra mesura recaptadora que va prou
més enllà del finançament del nou servei, davant la necessitat de
capitalització d’AENA per millorar les seves expectatives de
privatització.
En qualsevol cas, aquesta nova taxa perjudica greument la
nostra connectivitat aèria, en encarir els costos de transport, així
com la competitivitat econòmica i l’activitat turística.

Pel que fa a la la taxa d’ajudes a la navegació, compartim la
importància de la seguretat marítima. La gent de la mar coneix
i reconeix la feina que exerceix la societat pública SASEMAR.
Però la necessitat de gestionar eficaçment els recursos públics
no justifica que aquest servei hagi de ser íntegrament i
exclusivament pagat pels seus usuaris directes. O, fins i tot, que
l’argument de la necessitat de finançar el SASEMAR signifiqui
en realitat una font d’ingressos extraordinària per al Ministeri de
Foment, en recaptar quantitats econòmiques per la taxa
superiors al cost efectiu del
servei que s’afirma que es cobra. Endemés, l’actual sistema de
taxes, impostos i preus públics que afecten el sector nàutic i la
navegació marítima en general és complex, confús i no
suficientment equitatiu.
Aquests transcendents increments de taxes s’afegeixen
endemés a tot el seguit de mesures i decisions que el Govern del
Sr. Rajoy ha pres fins ara en perjudici dels legítims interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, de la nostra
competitivitat i de l’activitat nàutica i turística, i s’afegeixen,
també, als públicament ja compromesos nous increments de les
taxes aeronàutiques per als propers anys.
Les reaccions públiques per part dels sectors afectats davant
l’arbitrària decisió de pujar les taxes, ratificada amb el suport de
tot el Grup Popular del Congrés de Diputats i l’aquiescència
submisa del Govern de les Illes Balears, no han servit fins ara
perquè el Ministeri de Foment hagi rectificat. Ni tan sols han
servit per explicar ni justificar les mesures per part del Partit
Popular de les Illes Balears, que, tot i mostrar-se formalment
contrariat amb aquestes, ha impedit fins ara tota reclamació
parlamentària sobre la qüestió.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar de forma immediata la modificació de la
taxa d’ajudes a la navegació implantada a través del Reial
Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
d'iniciativa política i l'actitud submisa del Govern de les Illes
Balears davant l'aprovació del Reial Decret 1/2014, que
representa una nova afronta cap als ciutadans de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir la immediata retirada de l’increment de la
taxa d’ajudes a la navegació pel greu perjudici que causa a les
indústries vinculades a la nàutica de la nostra comunitat i al
turisme (especialment al vinculat al sector nàutic, estratègic per
al creixement econòmic), així com a la nostra connectivitat, a la
pesca i a les activitats recreatives tradicionals que han marcat
des de sempre la relació dels ciutadans i les ciutadanes de
cadascuna de les nostres illes amb la mar.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar l’actual sistema de taxes, imposts i preus
públics que afecten el sector nàutic i l’activitat de transport
marítim des del consens amb les comunitats autònomes
marítimes i els sectors afectats per tal d’establir un sistema de
finançament i gestió compatibles amb el desenvolupament
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econòmic i turístic des dels principis de progressió i equitat
fiscal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta del Govern
d’Espanya la derogació immediata de la creació de la taxa per
al manteniment de l’anomenat coordinador nacional d'slots,
implantada a través del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de
gener, de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i
d’altres mesures econòmiques.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a establir un sistema de finançament de l’anomenat
coordinador nacional d'slots en benefici de l’eficiència de la
connectivitat aèria de les Illes Balears i de la competitivitat de
la seva economia.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir la immediata retirada de l’increment de la
taxa per al manteniment de l’anomenat coordinador nacional
d'slots implantada a través del Reial Decret Llei 1/2014, de 24
de gener.
8. Per tal de descentralitzar les seves funcions en benefici de
la connectivitat de les Illes Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a transformar la figura de
l’anomenat coordinador nacional d'slots tot permetent la
participació efectiva dels aeroports de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa, així com del Govern de les Illes Balears, dels consells
insulars i dels ajuntaments afectats, així com de les més
rellevant entitats econòmiques i socials en la seva gestió.
Palma, a 19 de febrer de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: la pujada de la taxa
d'ajuda a la navegació marítima duta a terme mitjançant el Reial
Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques,
suposa un greuge per a l'estratègia de foment del turisme balear
i resta competitivitat a un sector tan estratègic com el nàutic per
a les nostres illes. Per tant es fa necessari un pronunciament
urgent de la cambra al respecte que insti la retirada d'aquest
increment.
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Sembla que l'objectiu és atendre la despesa que suposa l'ens
públic encarregat de les emergències marítimes SASEMAR.
Aquest ens públic presta serveis bàsics en matèria
d'emergències a la mar, principalment en matèria de la seguretat
de la vida humana a la mar. Es tracta, per tant, d'un objectiu que
és un risc general i que com tal ha de ser atès amb càrrec als
pressuposts generals de l'Estat. A més es dóna la circumstància
que, per als casos en què la causa de l'incident on s'actuï no fos
el risc objectiu general, sinó que hi hagués alguna actitud de
responsabilitat, la norma preveu que el cost d'aquest servei sigui
facturable i, per tant, recaigui en qui l'ha provocat, tenint en
compte, a més, que les assegurances marítimes donen cobertura
a aquests fets en molts dels casos.
El servei de salvament marítim també és prestat a bucs en
trànsit, a aeronaus, etc., fet que no és tingut en compte; a més,
el Ministeri de Foment treballa, en aquest cas, sobre una
premissa que penalitza principalment les insularitats, fa recaure
el cost d'un servei estatal a la xarxa portuària i als usuaris dels
ports. El criteri de “solament paga qui es beneficia del servei”
torna de nou a la palestra, llevant aquest esforç dels
pressupostos generals de l'Estat i afegint-lo als territoris amb
activitat marítima, com és el cas de la nostra comunitat
autònoma. Aquest tema, que s'aplica pel Ministeri de Foment
clarament en matèria portuària i aeroportuària, no es du a terme,
per exemple, en matèria d'alta velocitat ferroviària, ni en
inversions en ferrocarril, ni en transport terrestre, ni en inversió
en carreteres, etc., sent un cas de greuge cap als territoris
insulars que amb els seus imposts aporten esforç envers els
pressupostos generals de l'Estat i, a més, després han de pagar
via taxes els serveis generals portuaris i aeroportuaris, la qual
cosa no ocorre amb la resta d'infraestructures i serveis generals
del continent. Aquest sistema provoca l'efecte que
denominaríem la doble paradoxa, per la qual els ciutadans de les
illes fan les seves aportacions a través dels imposts als
pressupostos generals de l'Estat i a més han de pagar altres
serveis essencials de l'Estat a través d'una taxa.
La taxa, tal com està prevista, fa recaure el cost del servei en
qui no l'utilitza, sinó en un “suposat potencial usuari”, i només
una part d'ells, doncs no hi figuren les aeronaus, que també
poden tenir un sinistre caient a la mar i necessiten d'aquest
servei, ni els bucs en trànsit per les nostres aigües, etc. Això va
en contra del concepte de taxa com a contraprestació per la
recepció d'un servei, la qual cosa significa que el servei ha de
ser sufragat per qui el rep, no per la globalitat dels usuaris
potencials pel simple fet de ser titulars d'una embarcació.
El càlcul recaptatori és de 9,6 milions d'euros, és una quantia
relativament petita entesa en la globalitat dels pressupostos
generals del Ministeri de Foment i crea més problemes dels que
en realitat pot solucionar, ja que afecta un sector estratègic com
són les embarcacions pesqueres, esportives i també els bucs
mercants, i suposa un increment totalment desmesurat del 128%
de la taxa. Així, ataca de ple un sector productiu i amb clara
capacitat de creixement i de creació de llocs de treball.

Rebuig de l'increment de la taxa d'ajuda a la navegació marítima
El Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en
matèria d'infraestructures i transport, i altres mesures
econòmiques, regula, entre altres matèries, l'increment de la
taxa d'ajuda a la navegació marítima, més coneguda com a
“T0”.

El cost estimat de l'entitat SASEMAR és de 120 milions
d'euros a l'any, per la qual cosa la posada en marxa de
l'increment de la taxa només aconseguirà, amb la recaptació
estimada d'aquests 9,6 milions d'euros, cobrir el 30% del dèficit
anual de l’esmentat ens.
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Dir a més que el president, Sr. Bauzà, ha manifestat
públicament el greuge que suposa aquest increment de la taxa
per a l'estratègia de foment del turisme balear i que resta
competitivitat a un sector tan estratègic com el nàutic per a les
nostres illes, així com que farà tot el que estigui a la seva mà per
retirar aquest increment de taxa, unint forces amb el sector
privat per, novament, reclamar el que és just i beneficiós per a
les nostres illes; a més, el mateix sector nàutic també ha
manifestat la seva “protesta i oposició més enèrgica” per aquest
increment.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular, presenta la
següent

RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a per un consell de salut més representatiu, amb
tramitació davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència). (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1722/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves de diagnòstic per millorar el nivell educatiu,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia
universal, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears rebutja l'increment de la
taxa d'ajuda a la navegació marítima (“T0”) aprovada per Reial
Decret Legislatiu 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; i
solAlicita la retirada d'aquest increment.
Palma, a 21 de febrer de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 1726/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prevenció i accions que evitin la mutilació genital
femenina, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a
diferents prestacions del Sistema Nacional de Salut i de la
cartera comuna suplementària i la cartera comuna de serveix
accessoris, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa
de 26 de febrer de 2014).
RGE núm. 1737/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a processos telemàtics, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a deducció fiscal per inversió en start-up tecnològiques, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
febrer de 2014).

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

RGE núm. 1677/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció i finançament d'una nova estació de
bombeig a l'estació depuradora d'aigües residuals d'Es
Migjorn Gran, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de febrer de
2014).

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.

RGE núm. 1678/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a senyalització de transport públic del Port d'Eivissa,
amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de febrer de 2014).

En la línia d’impulsar un pacte social per un nou model
econòmic, consideram essencial fer una aposta decidida per la
societat de coneixement i en concret per les “start-up”
tecnològiques (empreses lligades a les TIC). La indústria de la
societat del coneixement és una indústria possible i desitjable.

RGE núm. 1679/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment d'UTES a Eivissa i a Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 26 de febrer
de 2014).
RGE núm. 1680/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assignatura de música tradicional eivissenca, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 26 de febrer de 2014).

Deducció fiscal per inversió en “start-up” tecnològiques

Efectivament és un sector econòmic amb un gran futur, amb
un notable valor afegit i genera llocs de feina d’alta qualificació.
A tot això se li afegeix que és possiblement l'única activitat
industrial que no pateix el cost de la insularitat per l’exportació
del seu producte.
Sens dubte pot resultar atractiu per als emprenedors i
treballadors d’aquest sector, desenvolupar la seva tasca a
Balears, aprofitant la ubicació estratègica i central a la
Mediterrània, amb interconnexió internacional i que a més a
més el clima acompanya, la qual cosa també és un avantatge
competitiu.
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S’ha de considerar a més a més la necessitat de la
diversificació econòmica.

superfície de la carretera que condueix a l’important nucli
turístic de Sant Tomàs.

És per això que estimam oportú i interessant per a la societat
i economia balear, estimular la inversió privada en “start-up”
tecnològiques i a més a més fer-ho amb un incentiu fiscal
potent, com potser una deducció fiscal del 20% sobre una base
màxima de 50.000i.

Aquests vessaments generen importants perjudicis als
ciutadans i ciutadanes del municipi i també a la seva indústria
turística i a la imatge que dóna Es Migjorn als visitants que
intenta atraure no només al nucli turístic de Sant Tomàs sinó
també al mateix poble per tal de dinamitzar la seva activitat
econòmica i comercial.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
per al debat aquesta
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que promogui la reforma legal necessària per tal
d’introduir una deducció fiscal del 20% de la suma invertida
amb una base màxima de 50.000i per inversió en “start-up”
tecnològiques.
S’han de donar els següents requisits:
1. S’ha d’invertir en el moment de constitució de la societat o
d’ampliació de capital (en aquest darrer cas la societat s’ha
d’haver constituït en els darrers tres anys).
2. La societat ha de ser anònima, limitada, anònima laboral o
limitada laboral.
3. El domicili fiscal i social ha de ser a Balears.
4. Ha de tenir almanco una persona contractada a temps
complet, d’alta a la Seguretat Social en el règim general de
la Seguretat Social i que a més a més no sigui partícip o
accionista.
5. La inversió s’ha de mantenir almanco durant 3 anys.
6. Les operacions s’han de formalitzar en escriptura pública,
amb identificació dels inversors i de la inversió realitzada
(acreditant documentalment la forma de la inversió).
7. La societat ha de desenvolupar una activitat econòmica real
i no dedicar-se a la simple gestió d’un patrimoni mobiliari
o immobiliari. En aquest sentit, el Govern determinarà
normativament el concepte d'“start-up” tecnològica i les
condicions que hauran de complir les societats receptores
d’aquesta inversió.
Palma, a 18 de febrer de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

La causa dels vessaments de residus sembla ser que és
deguda, segons la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears, a la connexió de la xarxa de pluvials
a la de depuració d’aigües residuals, solució que es va adoptar
en el seu moment per una decisió tècnica motivada per les
necessitats de l’antiga depuradora, que era del sistema conegut
com de llacunatge.
Així mateix, el gasos químics que emet l'estació de bombeig
perjudiquen l’estructura de la nau industrial titularitat de
l’ajuntament on està ubicada, que va ser construïda en el seu
moment per l’Institut de Desenvolupament Industrial (IDI) i
cedida en compensació al municipi.
En la reunió mantinguda amb l’Alcalde i els portaveus dels
grups polítics de l’Ajuntament d’Es Migjorn dia 6 de febrer de
2013, ara fa poc més d’un any, el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori es va comprometre a la redacció, durant
l’any 2013, del projecte d’una nova estació de bombeig. El Sr.
Gabriel Company va convenir que la conselleria que dirigeix la
construiria durant el 2014 sobre els terrenys que l’ajuntament té
previst de posar a la seva disposició i que solucionaria els
problemes provocats pel sistema de depuració d’aigües residuals
d’una manera definitiva.
Atès el compromís establert pel conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori així com el greu perjudici que la
situació actual de reiterats vessaments de residus provoca a Es
Migjorn Gran, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a encarregar a
l’ABAQUA la redacció, en el període de temps més breu
possible, del projecte d’una nova estació de bombeig per a la
depuradora d’Es Migjorn Gran.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Construcció i finançament d’una nova estació de bombeig de
l’estació depuradora d’aigües residuals d’Es Migjorn Gran
L’estació de bombeig necessària per al bon funcionament de
la depuradora d’aigües residuals del municipi d’Es Migjorn
presenta uns greus problemes de saturació que, quan plou amb
intensitat, provoquen vessaments de residus que van a parar a la

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a construir a través de
l’ABAQUA o pel mitjà que consideri escaient una nova estació
de bombeig per a la depuradora d’Es Migjorn Gran sobre els
terrenys que l’ajuntament te previst de posar a la seva
disposició.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a acordar amb
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran i a dur a terme totes les
mesures necessàries per acabar en el més breu període de temps
possible amb els reiterats i greus problemes generats pel sistema
de depuració d’aigües residuals del municipi.
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Palma, a 18 de febrer de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Senyalització del transport públic del port d’Eivissa
Exposició de motius
En les successives ampliacions del port d’Eivissa, s’han
acabat establint dos nous molls a la part del Botafoc, a redós del
dic construït anteriorment. Un d’aquests molls ja està en ple
funcionament des de fa devers un any.
Aquestes noves dependències del port d’Eivissa acullen les
línies amb Mallorca i amb la península (Barcelona, València,
Dènia), de companyies com Acciona o Baleària.
En la remodelació del port d’Eivissa, el trasllat a l’àrea del
Botafoc, teòricament, ha de servir per millorar la qualitat del
servei i per racionalitzar el conjunt del port d’Eivissa, tot traient
trànsit de mercaderies i de passatgers de l’àrea del port vell.
Hi ha una línia d’autobús per transportar els passatgers que
arriben a Eivissa procedents de fora o gent que vagi a l’estació
marítima amb transport públic. L’esmentada línia d’autobús fa
el següent recorregut: Estació Marítima de Botafoc-parada
Posidònia Eivissa-Formentera, al moll RO-RO-Estació
marítima Eivissa-Formentera.
Es tracta d’un autobús de gran utilitat per als passatgers,
però de difícil localització, perquè no hi ha cap indicador ni a
l’Estació Marítima de Botafoc ni a la d’Eivissa-Formentera (ni,
òbviament, tampoc cap a la del moll RO-RO) per indicar la ruta
o els horaris de l’esmentat autobús. D’aquesta manera,
probablement la majoria dels potencials usuaris d’aquest servei
no l’acaben utilitzant per manca d’informació.
Per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

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 comissió.
Establiment d'UTES a Eivissa i a Menorca
Exposició de motius
La Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES) és un
organisme que serveix per ajudar els joves amb trastorns de
salut mental perquè es puguin reintegrar a l’escolarització
ordinària.
La UTES es va crear per disposar d’un equip
multidisciplinar d’assessorament als centres educatius i a les
famílies amb infants amb trastorns de salut mental, a fi i efecte
de poder aconseguir la millor integració possible d’aquests
infants dins el sistema educatiu i de regularitzar-ne al màxim el
procés d’escolarització.
La UTES que, en el seu moment, va entrar en funcionament
–la de Son Espases, a Mallorca- ho va fer a través de la
signatura d’un conveni entre les conselleries d’Educació, de
Salut i d’Afers socials i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per
tal de crear aquest equip disciplinar.
En principi, no hi havia d’haver només UTES a Mallorca,
sinó que també n’hi havia de projectades tant a Eivissa (per
cobrir Eivissa i Formentera) com a Menorca. Aquestes dues,
emperò, no s’arribaren a desenvolupar.
El centre que es va establir a Mallorca és un centre pilot. Ja
porta prou temps en funcionament i ha estat suficientment
analitzat, en qualsevol cas, per tenir-ne valoracions molt
positives per part dels especialistes.
Així mateix, se’n va fer una valoració molt positiva, a càrrec
del Dr. Salvà, a la Ponència de Salut Mental del Parlament de
les Illes Balears, tot tenint en compte els objectius aconseguits
per l’esmentada UTES i la qualitat del servei que ofereix.
Per poder accedir a la UTES fa falta haver estat diagnosticat
de trastorns en salut mental i complir tota una sèrie de requisits,
que han evolucionat a partir de les consideracions dels experts.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i el Consell
Insular d'Eivissa a senyalitzar, de manera ben visible i clara, la
línia de transport públic, especialment els llocs de parada de
l’autobús que uneix l’Estació Marítima de Botafoc amb la
d’Eivissa-Formentera, tot indicant els horaris del transport.
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Hi ha també tota una sèrie de criteris d’exclusió de la UTES:
l’alumnat exclòs és atès per l’Equip d’Alteracions de
Comportament, que tracta els problemes de comportament en
alumnes que no pateixen trastorns de salut mental o que no han
estat diagnosticats per ser atesos per la UTES.
De moment, i malgrat que, inicialment, varen ser
projectades, no s’han constituït les UTES d’Eivissa ni de
Menorca, malgrat que a totes les illes hi ha alumnes amb
problemes de salut mental que haurien de ser atesos per aquests
organismes.
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La conseqüència de no haver-se constituït les UTES
d’Eivissa i de Menorca és que actualment tenim, tant a Menorca
com a Eivissa i Formentera, alumnes amb trastorns de salut
mental, que haurien de ser atesos per la UTES i que, en les
actuals circumstàncies, no poden gaudir d’aquest servei tan útil
i necessari.
En el conjunt de les Illes Balears, ara mateix, només hi ha un
centre d’atenció, a l’Hospital de Son Espases, al Centre de Dia
per a l’atenció a infants i joves amb trastorns de salut mental.
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 les
Illes Balears a establir una UTES a Eivissa i una altra a
Menorca per tal d’atendre els infants i joves amb trastorns de
salut mental, a fi i efecte de millorar la seva integració al
sistema educatiu de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les esmentades UTES a través d’un
conveni entre la Conselleria d’Educació, la de Salut i la d’Afers
Socials, tal i com es va fer a l’illa de Mallorca.
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Basant-se en aquestes disposicions, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar per unanimitat la PNL 5877/10, relativa a la
música tradicional eivissenca als conservatoris de Música i
Dansa. Aquesta PNL instava el Govern de les Illes Balears a
“establir una assignatura de música tradicional eivissenca, amb
l'adopció del currículum pertinent, al Conservatori de Música i
Dansa d'Eivissa".
A hores d'ara, encara no hi ha fixat un currículum per a
l'assignatura de música tradicional eivissenca i no s'ha començat
a impartir aquesta assignatura al Conservatori de Música i
Dansa d'Eivissa.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la PNL 5877/10 que instava el
Govern a establir una assignatura de música tradicional
eivissenca, amb l'adopció del currículum pertinent, al
Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa.
Palma, a 18 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

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.
Motivació del procediment d'urgència: tràmit urgent perquè
abans que es convoqui el Consell de Salut amb la nova
constitució s’hauria de modificar una situació que genera un
greuge comparatiu amb un colAlectiu de professionals.

Assignatura de música tradicional eivissenca
Per un Consell de Salut més representatiu.
Exposició de motius
El Govern de les Illes Balears té, entre els seus objectius, el
de donar suport plenament a la cultura popular i tradicional de
les nostres illes, així com a la seva difusió tant a nivell acadèmic
com social. La cultura popular i tradicional forma part de la
identitat d'un poble. I dins la cultura popular i tradicional la
música té un paper fonamental.
Segons la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional, publicada al BOIB 38, de 28 de març de 2002, a les
disposicions generals, el Govern és responsable de la protecció,
el foment, la difusió i la investigació de la cultura popular i
tradicional, entenent així tot el que fa referència al conjunt de
manifestacions culturals i, entre d'altres, la música, els
instruments, els balls i la indumentària.

El passat dia 1 de febrer de 2014 en el BOIB núm. 16 es
publicava el Decret 5/2014, de 31 de gener, amb el qual es
modifica el Decret 44/2004, de 4 de maig, pel qual s’estableixen
el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes
Balears.
Concretament el Decret modifica l’article 3.g) i hi incorpora
un total de 12 colAlegis professionals de l’àmbit sanitari.
Però entre tots aquests colAlegis no hi és present el ColAlegi
de treballadors i treballadores socials, professionals presents a
tot el sistema sanitari.
Si es manté aquesta situació serà una discriminació per a
aquest colAlectiu de professionals i per a l’acció professional que
realitza a l’àmbit sanitari.
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Palma, a 21 de febrer de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Per aquests motius el Grup Parlamentari MES proposa per
al debat aquesta
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret 5/2014, pel qual s’estableixen el
règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes
Balears, per tal que el ColAlegi de treballadors i treballadores
socials tengui representació en el Consell de Salut.
Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Retirada del projecte que acaba amb la justícia universal

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Exposició de motius

G)

El PP en una vergonyosa operació política i evitant aprovar
un projecte de llei, presenta en el Congrés dels Diputats, a través
del seu grup parlamentari , una proposició de llei per modificar
la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, relativa
a la justícia universal amb la finalitat de reduir-la a la mínima
expressió en el nostre ordenament jurídic.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Proves de diagnòstic per millorar el nivell educatiu
Existeixen diferents avaluacions amb rigor científic que ens
permeten observar amb l’òptica necessària el nostre sistema
educatiu. A nivell nacional i internacional es realitzen diferents
informes i estudis que han constituït una eina molt eficaç per al
coneixement dels models educatius.
Una de les principals novetats de la LOMCE pel que fa al
marc anterior i una de les mesures per millorar de manera més
directa la qualitat del sistema educatiu seran les avaluacions
externes de finalització d’etapa.
D’altra banda la implantació d’un nou model del tractament
de llengües a la nostra comunitat autònoma també serà objecte
d'estudi per a la seva millora.
Totes les proves han de tenir un caràcter de diagnòstic i tenir
com a finalitat informar sobre l’evolució dels nous models
educatius, i haurien de centrar-se en el coneixement de
l’adquisició de les competències.
Les proves de diagnòstic han de ser homologables a les
realitzades tant a nivell nacional com internacional per poder
així conformar un conjunt d’estudis dels quals es dedueixin les
millors conclusions a fi de millorar el sistema educatiu.
Per tot això 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 realitzar proves de diagnòstic per al coneixement del
veritable estat de l’educació a la nostra comunitat autònoma a
fi i efecte de poder deduir les conclusions necessàries per a la
millora de la qualitat educativa.

Aquest projecte ha estat contestat per innumerables juristes
i associacions de jutges, fiscals, etc., així com per la majoria de
partits polítics que no donen suport al Govern, que s’han
manifestat en contra del que suposarà un retrocés en la
persecució de determinats delictes i fins i tot un retrocés en la
protecció dels drets humans.
La gravetat d’aquesta reforma fa necessari posar de relleu
que no només “cauran” els processos més mediàtics o que més
han impactat l’opinió pública com puguin ser : el procés al
règim xinès pel genocidi en el Tíbet o la investigació de la mort
del periodista José Couso, per posar només alguns exemples.
La reforma que el Grup Popular en el Congrés pretén de la
justícia universal reduirà molt els casos en què els jutges
espanyols puguin investigar delictes comesos a l’estranger
(s’elimina la possibilitat d’investigar genocidis o tortures), tan
quotidians malauradament com delictes contra la llibertat sexual
de menors d’edat (pedofília o pederàstia) si l’acusat no resideix
a Espanya; així, si un menor és atacat sexualment per un
estranger o per un espanyol que no tenen residència a Espanya
i el país en el qual es va cometre el delicte no ho investiga, o no
és delicte, quedarà en la més absoluta impunitat.
El mateix succeirà amb els delictes contra la violència de
gènere on només s’investigaran els delictes si la víctima és
espanyola o té la residència legal a Espanya.
I, per últim, a delictes del crim organitzat, com el tràfic de
drogues, els jutges espanyols no podran intervenir en màfies
organitzades que provenguin de diferents països, i es fermarà de
peus i mans la colAlaboració investigadora internacional que
tants bons fruits ha donat en la lluita contra el tràfic
d'estupefaents.
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En definitiva, una vegada més el PP opta per colAlocar el
nostre país de l’avantguarda europea on és a l’actualitat en
defensa dels drets humans, a passar a la cua amb països que han
optat per la impunitat en front de la jurisdicció universal.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Grup
Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats que retiri la
proposició de llei que pretén modificar la LOPJ per reduir a la
mínima expressió la justícia universal.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre un acord en contra de la reducció de la
justícia universal impulsada pel PP, que podria deixar impunes
delictes de ciutadans i ciutadanes nostres en casos tan greus com
la violència de gènere o els abusos a menors.
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dignitat i el valor intrínsec de la persona humana que proclamen
la Carta i la Declaració universal dels drets humans”.
• La Convenció dels Drets de l’Infant, 20 de novembre de 1989
va declarar l’ abolició de pràctiques tradicionals perjudicials per
la salut dels infants.
• Els estats han de “protegir l’infant contra tota mena de
maltractaments...; de tipus físic, mental o sexual” i “assegurar
l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la
salut dels infants”.
Àmbit europeu
• El Parlament Europeu dicta la Resolució núm. 2001, de 20 de
setembre, en què s’exposa que a Europa es practiquen
mutilacions genitals femenines. Valora que l'MGF és un acte de
violència contra la dona que comporta una violació dels seus
drets fonamentals.
• S’exigeix als estats membres que considerin delicte la
mutilació genital femenina.
Àmbit espanyol

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a qualsevol intent de modificar la legislació vigent, per tant de
reduir la capacitat d’investigació de delictes que afecten els
drets humans.
Palma, a 19 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina
La mutilació genital femenina (MGF) és un acte de violència
masclista de greus conseqüències que poden arribar a causar la
mort a les nines que la sofreixen: hemorràgies, anèmia,
infeccions. L’impacte psicològic no és menor que el físic ja que
pot dur a aquestes nines a estats de depressió, ansietat, terror i
trastorns sexuals. En qualsevol cas, el que queda clar és que el
present i també el futur d’aquestes nines queda greument afectat
tant des de la perspectiva de la salut com de la sexual.

• Codi Penal (modificat per LO 117/2003): Article 149. Qui
causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de les seves
manifestacions, serà castigat amb la pena de presó de sis a dotze
anys. Si la víctima fos menor o incapaç, serà aplicable la pena
d’inhabilitació especial per a l’exercici de la pàtria potestat,
tutela, curatela, guarda o acolliment per temps de quatre a deu
anys, si el jutge ho estima adequat a l’interès del
menor incapaç.
• Llei Orgànica del Poder Judicial 3/2005, de 8 de juliol.
Als països del sud, ONG i Organitzacions de dones estan
treballant des de la base amb l’objectiu d’eradicar l'MGF. Més
enllà d’un treball d’incidència política perquè es legisli en
contra d’aquesta pràctica o perquè es conegui i s’apliqui la
legislació en cas que ja existeixi, es duen a terme diverses
estratègies a les comunitats grupals on es practica l’ ablació que
tenen una major incidència, a la pràctica, en l’eliminació de
l'MGF.
Aquestes estratègies es basen en un treball d’informació,
sensibilització i formació amb la implicació de dones, homes,
líders tradicionals i religiosos, professionals de la salut, càrrecs
electes i mutiladores tradicionals per tal que es dugui a terme un
procés de reflexió i debat i s’opti per l’abandonament de la
pràctica. Aquest aspecte és fonamental, donat que la comunitat
ha de poder prendre aquesta decisió sense sentir que s’estan
jutjant les seves tradicions culturals i que se li està imposant el
seu abandonament.

Àmbit internacional

Així, segons conclou NNUU, aquesta aproximació
comunitària que té per objectiu que siguin els grups
poblacionals els que decideixin colAlectivament abandonar la
pràctica, moltes vegades mitjançant una declaració, està donant
bons resultats i ja s’ha aconseguit a més de 8.000 comunitats a
l’Àfrica Subsahariana.

• Les Nacions Unides, des de 1950 (Declaració Universal de
Drets Humans, 1948), s’oposen a la pràctica de l’MGF. En la
dècada dels cinquanta, els diferents organismes de l’ONU
demanen als estats membres que adoptin “immediatament totes
les mesures necessàries per abolir progressivament [...] tots els
costums que menyscaben la integritat física de la dona, i [...] la

Segons les mateixes NNUU, les accions empeses a nivell
internacional, nacional i local en l’última dècada han començat
a donar resultats i en algunes àrees està baixant la prevalença de
l'MGF, tot i que el ritme en què es redueix és més lent de
l’esperat. Per això, és important intensificar el treball contra
l'MGF i mantenir el suport a les organitzacions que treballen

Quina és la postura institucional i el marc jurídic per les
MGF?
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directament amb les comunitats per assolir el canvi social que
s’ha demostrat efectiu en la lluita contra l'MGF.
A la nostra comunitat, l’associació Metges del Món ha
denunciat que a les Illes Balears hi ha 400 nines que podrien ser
víctimes d’una ablació.
Per aquest motiu, consideren necessari posar en marxa
procediments per tal d’ evitar-ho.
Per aquests motius el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un grup d’experts amb representació de tots
els àmbits relacionats amb la defensa dels drets dels infants en
relació amb la pràctica de mutilació genital femenina, sanitaris,
educatius, socials, per tal que pugin fer les seves aportacions a
l’ hora d’ articular les pertinents mesures preventives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a articular un protocol que contempli mesures de
prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina de
les nines que resideixen a la nostra comunitat autònoma.
Palma, a 21 de febrer de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Supressió dels nous copagaments vinculats a diferents
prestacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna
suplementària i la cartera comuna de serveis accessoris
La recent introducció de nous copagaments vinculats a
diferents prestacions del Sistema Nacional de Salut ha suposat
una alteració qualitativa de gran magnitud en el model d’accés
tant als fàrmacs com als serveis i les prestacions, fins aquest
moments gratuïts per als ciutadans ja que estaven finançats
exclusivament amb els imposts, plantejant canvis importants
tant per als malalts com per als professionals sanitaris que
intervenen.
D’una banda, la modificació de la Llei 16/2003, de 28 de
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, pel
RDLL 16/2012, de 20 d’abril, ha permès la creació de la cartera
comuna suplementària (inclou la prestació farmacèutica,
ortoprotètica, i de productes dietètics, així com el transport
sanitari no urgent) i la cartera comuna de servei de serveis
accessoris (inclou totes aquelles activitats, serveis o tècniques,
sense caràcter de prestació, que no es consideren essencials i/o
que són coadjuvants o de suport per a la millora d’una patologia
de caràcter crònic), com dues noves modalitats de la cartera

comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, amb la
característica que ambdues estan subjectes a aportació per
l’usuari.
D’altra banda, la modificació de la Llei 29/2006, de 26 de
juliol, de garanties i d’ús racional dels medicaments i de
productes sanitaris, el mateix decret llei, ha establert, per primer
cop, el copagament farmacèutic per als pensionistes de la
Seguretat Social i els seus beneficiaris, a més d’augmentar, amb
caràcter general, el percentatge d’aportació de l’usuari en la
prestació farmacèutica ambulatòria.
Així mateix, una modificació posterior d’aquesta mateixa
Llei 29/2006, mitjançant el RDLL 28/2012, de 30 de novembre,
de mesures de consolidació i garantia del sistema de la
Seguretat Social, ha equiparat les dispensacions mitjançant
recepta mèdica i ordre de dispensació hospitalària a efectes de
l’aportació de l’usuari i els seus beneficiaris en la prestació
farmacèutica ambulatòria.
Totes aquestes modificacions normatives han estat
adoptades per la via d’urgència mitjançant l’instrument del
decret llei i, per tant, al seu expedient no hi ha informes que ho
justifiquin en grau suficient als efectes d’aconseguir el text més
adequat a la finalitat cercada, ni els òrgans consultius ni altres
òrgans consultius ni altres òrgan públics no varen poder
pronunciar-se sobre aquests canvis tant significatius. També es
va obviar el tràmit parlamentari dels grups polítics per exercir
el seu dret d’esmena.
L’adopció d’aquestes mesures no ha generat el mínim
consens polític, professional i dels ciutadans. Diferents
comunitats autònomes han pres mesures judicials en front
d’elles, i nombroses societats científiques, organitzacions de
professionals sanitaris i de malalts, així com organitzacions
socials i de consumidors i d’usuaris han manifestat el seu rebuig
a tots aquests nous copagaments.
L'1 de juliol de 2012 va entrar en vigor el nou copagament
en la prestació farmacèutica ambulatòria. No es coneix cap
informe oficial d’avaluació de l’impacte d’aquesta mesura.
Sabem que a les Illes Balears, durant el primer any d’aplicació
d’aquest nou copagament farmacèutic, els pensionistes han
pagat 10.7Mi i els actius . Diversos estudis han constatat que
un de cada cinc pensionistes no recull tots els medicaments que
li han estat prescrits, amb modificació de l’adherència
terapèutica i els pertinents efectes en resultats de salut.
Organismes internacionals com l’OCDE i el Consell d’Europa
s’han dirigit al Govern d’Espanya per vetllar pels riscs en salut
als colAlectius més vulnerables: pensionistes, malalts crònics i
malalts amb malalties rares o més febles econòmicament.
Posteriorment, dia 1 d’octubre de 2013, va entrar en vigor el
copagament dels fàrmacs de dispensació hospitalària
ambulatòria, encara que el Govern d’Espanya s’ha vist forçat a
ajornar-ne la implementació.
En relació amb altres nous copagaments que afecten la resta
de prestacions de la cartera comuna suplementària, després de
rebre els preceptius informes i dictàmens del diferents òrgans
consultius, assenyalen que no es complirien cap dels dos
objectius pels que foren dissenyats, que no són altres que
l’estalvi i la racionalització. Ho diu el Consejo de Estado.
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El Govern d’Espanya tampoc no ha iniciat la fase de
desenvolupament dels nous copagaments que afecten la cartera
comuna de serveis accessoris, copagaments que persegueixen
crear les condicions necessàries per facilitar l’entrada dins
aquest àmbit de les assegurances mèdiques de caràcter privat.
L’adopció d’aquestes mesures ha suposat la ruptura del
consens sobre la configuració del Sistema Nacional de Salut, ha
produït un ampli rebuig polític, professional i social generalitzat
i s’han generat desigualtats i iniquitats en l’aplicació dels
copagaments, així com els riscs en la salut. Tots aquests fets fan
urgent i oportú eliminar del nostre ordenament jurídic els
diferents copagaments sanitaris introduïts pel Reial Decret Llei
16/2012 i el Reial Decret Llei 28/2012.
Amb la finalitat d’evitar aquests efectes i recuperar el dret
a l’assistència sanitària gratuïta com un dels pilars del sistema
sanitari espanyol, tornar a la configuració de l’anterior cartera
de serveis anteriors.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la Llei 16/2003, de 28 de maig, de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, per tornar als
mateixos terminis de la seva redacció original, per fer efectiva
la supressió de la cartera comuna suplementària i la cartera
comuna de serveis accessoris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar les modificacions de la Llei de garanties i
de l’ús racional dels medicaments i productes sanitaris
introduïts pel Reial Decret Llei 16/2012 i pel Reial Decret Llei
28/2012, amb objecte de suprimir el copagament farmacèutic
dels pensionistes i els seus beneficiaris, els increments dels
percentatges d’aportació dels usuaris en la prestació ambulatòria
i la implementació del copagament en els fàrmacs de
dispensació hospitalària ambulatòria.
Palma, a 21 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Processos telemàtics
El Govern de les Illes Balears i en concret la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitat ofereix als ciutadans diferents
accessos telemàtics per emplenar diversos processos
administratius. Aquest fet ha constituït un gran benefici per a
l’administrat i s’ha demostrat molt eficaç en tots aquells
processos on s’ha implantat.
Concretament a nivell educatiu i cultural ja existeixen
diferents processos que es poden realitzar on line de forma
telemàtica, per exemple els processos d’escolarització
constitueixen una opció no presencial per a la solAlicitud
d’admissió d’alumnes en els nostres centres educatius, que
solucionen amb rapidesa i eficàcia tot el relacionat amb el
procés d’adscripció i admissió d’alumnes de primer i segon
cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria, mòduls voluntaris i batxillerat.
A nivell docent els processos telemàtics són àmpliament
utilitzats per aquests en el concurs de trasllats, places d’interins,
consultes, etc.
A nivell de gestió dels centres educatius els processos
telemàtics constitueixen una eina fonamental entre els equips
directius i la conselleria.
Progressar en aquest sentit significa facilitar a l’administrat
els seus tràmits amb l’administració des de la llibertat de l’opció
presencial i constitueix una descàrrega burocràtica per als
professionals de l’educació, objectiu principal que ha de presidir
tota organització dels processos administratius dins del marc
educatiu.
Per tot això 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 continuar, millorar i ampliar els processos telemàtics
en tots aquells procediments administratius en què la legislació
educativa ho permeti.
Palma, 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 6340/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a preguntes
sobre proves mamogràfiques. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes de juliol de 2012? Quantes mamografies s'han
realitzat lligades al Programa de detecció precoç de càncer de
mama durant els mesos de gener a juliol de 2012 (se solAlicita
que hi hagi detallat cada mes)?
Any 2012
Mes

Citades

No hi acudeixen

Hi acudeixen

Gener

1.712

250

1.462

Febrer

2.115

354

1.761

Març

1.442

232

1.210

Abril

1.504

191

1.313

Maig

2.587

400

20187

Juny

2.718

773

1.945

Juliol

2.043

691

1352

A la Pregunta RGE núm. 7781/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a residències
concertades i deute. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quina és la relació de residències concertades i el deute
que tenen amb cadascuna d'elles les diferents administracions?
La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears,
dependent de la Conselleria de Familia i Serveis Socials, té
places concertades a les residències següents:
-Unitat de Trastorns Conductuals (UTC) de la Residència de
Marratxí
- Residència de Sant Joan
- Residència de Pollença
Els deutes que manté la fundació amb les residències
esmentades són les següents:
- UTC Marratxí: 194.942,89 euros (factures de setembre i
octubre de 2013)
- Residència de Sant Joan: 81.864,32 euros (factura de
setembre de 2013)
- Residència de Pollença: 80.913,57 euros (factura de
setembre de 2013)
Les factures corresponents al mes de setembre està previst
que s'abonin a final del mes de novembre de 2013 i la del mes
d'octubre a finals del mes de desembre de 2013.

A totes les dones que acudeixen a la cita se'ls fa una
mamografia.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6618/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, agost 2012. (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes d'agost de 2012?
Agost 2012
- Citades: 584
- No hi acudeixen: 166
- Hi acudeixen: 418
A totes les dones que acudeixen a la cita se'ls fa una
mamografia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

D)
A la Pregunta RGE núm. 3996/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XXIII). (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 2008?
El 2008 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.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
A les Preguntes RGE núm. 7359/13, 7367/13 i 7383/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a reducció voluntària del complement
específic a Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I i
II) i a compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

G)

Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària
del complement específic, a l'empara de la disposició
addicional dissetena del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost,
pel qual es modifica el Decret Llei 5/2012., d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar a vigir el decret llei fins a juny de 2013? Relació de
persones que han solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic. Relació de persones que han obtingut la
compatibilitat per dur a terme una altra activitat.

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 cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013 que han posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social i de les persones
afectades per cadascuna de les sentències? Quantes persones
amb contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la
relació laboral a cadascuna de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013 que han
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?
Relació. Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació
amb les persones amb contractació laboral que han acomiadat
o finalitzat la relació laboral a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013
que han posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social? Relació. Quantia individualitzada per persona de les
indemnitzacions, dels salaris de tramitació per acomiadament
o per finalització de la relació laboral que han percebut les
persones acomiadades o que han finalitzat la seva relació
laboral a cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013 com a conseqüència d'una
sentència o resolució judicial? Quantia individualitzada per
persona dels salaris que han percebut sense haver anat a la
feina les persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral que han percebut les persones acomiadades o
que han finalitzat la seva relació laboral a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013 com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial? Quantes persones acomiadades o que han finalitzat
la seva relació laboral a cadascuna de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013 estan
pendents de resolució judicial, en primera instància o en
segona instància social?

La resposta és la següent:
- Institut d'Estudis Baleàrics: 0
- IBISEC: 0
- Institut Balear de la Joventut: 0
-.ESADIB: 0
- Patronat per a la Fundació per al Conservatori superior de
Música i Dansa de les Illes Balears: 0
- Consorci per a la Música de les Illes Balears: 0
- AQUIB: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 7771/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (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'Educació, Cultura i Universitats
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?
La resposta és la següent:
- Institut d'Estudis Baleàrics: 9
- IBISEC: 6
- Institut Balear de la Joventut: 30
-.ESADIB: 0
- Patronat per a la Fundació per al Conservatori superior de
Música i Dansa de les Illes Balears: 159
- Consorci per a la Música de les Illes Balears: 1 per
jubilació
- AQUIB: 1
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

A les Preguntes RGE núm. 7780/13, 7798/13, 7807/13,
7825/13, 7834/13, 7910/13, 7928/13, 7937/13 i 7946/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra,
relatives a persones amb contractació laboral Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (VII, III, IV, VI, VIII, XVI i
XVIII a XX). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

El control d'accés a les actuacions judicials correspon al
secretari judicial de l'òrgan judicial davant el qual es tramita el
procediment, que és qui té atribuïda la facultat de resoldre i
materialitzar aquest accés, ponderant en cada cas l'interès adduït
pel solAlicitant i els drets fonamentals en joc.
El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com a ara la legitimitat del solAlicitant,
l'abast de l'objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la titularitat
de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment protegits en conflicte.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
J)

H)

A la Pregunta RGE núm. 8090/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 7816/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (V). (BOPIB núm. 109 de 26 de juliol de 2013).

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant l'any?

Ordre de Publicació

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

El cost és zero.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
- IEB: Cap
- IBISEC: 4
- IB-Joventut: 4
-.ESADIB: Cap
- Conservatori: Cap
- Simfònica: Cap
- AQUIB: Cap

K)

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

Cost hores extres fetes pels treballadors d'SFM des de juny
2012 fins a juny 2013 (inclosa la Seguretat Social): 212.014
euros.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 7901/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (XV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadaments o per finalització de la relació laboral a
cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense sentència o
resolució judicial?
La resposta és la següent:
- Institut d'Estudis Baleàrics: 0
- IBISEC: 0
- Institut Balear de la Joventut: 0
-.ESADIB: 0
- Patronat per a la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears: 0
- Consorci per a la Música de les Illes Balears: 0
- AQUIB: 1 (per finalització contracte)
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

A la Pregunta RGE núm. 8555/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost de les hores
extres a SFM. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
Quin ha estat el cost de les hores extres fetes pels
treballadors d'SFM des de juny 2012 fins a juny 2013?

Per a més informació us detallem hores extres fetes en anys
anteriors (hores extres + cost Seguretat Social hores extres):
- hores extres de juny de 2010 a juny 2011: 2.344.750 euros,
- hores extres de juny 2011 a juny 2012: 1.323.705 euros.
Palma, 12 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 8617/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política a les aules
(III). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
A la Conselleria d'Educació: considera que amb
apreciacions i declaracions com l'esmentada "hi ha mestres
que fan política a l'escola" es reforça l'autoritat i l'autonomia
dels centres?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats afirma
que el que han de fer els docents es desenvolupar la seva tasca
d'acord amb l'apartat 1.3.e) de l'Estatut de l'Empleat Públic com
a fonament d'actuació a 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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M)

P)

A la Pregunta RGE núm. 9345/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del TIL
(I). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

A les Preguntes RGE núm. 9353/13 i 9354/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
Decret Llei 5/2013 (VII i VIII). (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

Tenia coneixement el Govern de les Illes Balears que el
TSJIB dictaria una interlocutòria acordant la suspensió del
TIL abans del divendres 6 de setembre?
No.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
N)

Quins informes tècnics es confeccionaren per a la redacció
del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten
determinades mesures urgents en relació amb la implantació,
per al curs 2013-2014,del sistema de tractament integrat de les
llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears? Quins informes jurídics es confeccionaren per a la
redacció del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014,del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears?

A la Pregunta RGE núm. 9350/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei
5/2013 (IV). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quin personal de nomenament polític va intervenir en la
redacció del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014,del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears?
Cap.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Els pertinents per complir la finalitat determinada.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 10467/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
d'educadors. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants d'educadors/educadores tenia contractats la
conselleria competent del Govern de les Illes Balears per
aplicar les mesures judicials i de prevenció del delicte de
menors i joves infractors no privatives de llibertat?

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 9352/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei
5/2013 (VI). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Qui es va fer càrrec de l'assessoria jurídica per a la
preparació del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la
implantació, per al curs 2013-2014,del sistema de tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de
les Illes Balears?

La Conselleria de Familia i Serveis Socials no té cap
educador/educadora contractat als períodes indicats.
No obstant això, els comunicam que la Direcció General de
Familia i Menors té 18 places de personal funcionari i 6 de
personal laboral fix.
Palma, 27 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

El departament corresponent.
R)
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

A la Pregunta RGE núm. 10716/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
factures viatges del president, maig 2013. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
A la pregunta parlamentària 6759 es varen solAlicitar
còpies de totes les factures relacionades amb els viatges i
desplaçaments del president del Govern i de totes les persones
que l'acompanyaven el mes de maig de 2013. La resposta va
ser una relació de les factures. Considerant que no s'ha respost
el que se solAlicitava es tornen a demanar còpies de totes les
factures relacionades amb els viatges i desplaçaments del
president del Govern.
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S'adjunta còpia de les factures dels viatges del mes de maig
de 2013 del president del Govern de les Illes Balears i de la seva
comitiva imputades als pressuposts del gabinet de Presidència.
Palma, 20 de desembre de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

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 del 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 22 de març
de 2013 (BOIB 40, de 23 de març de 2013), ACG 31 de maig de
2013 (BOIB 79, de 4 de juny de 2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

Ordre de Publicació

Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

S)
A les Preguntes RGE núm. 10724/13 i 10731/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal laboral i
funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral i funcionari
estan adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat?
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, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 10738/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia
Competitivitat. (BOPIB núm. 119 de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balers?
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 publica al 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

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 10745/13 i 10752/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a coneixement de la llengua catalana a
llocs de treball de personal funcionari i laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (I). (BOPIB núm. 119
de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari i laboral (amb codi de lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat que tenen establert el requisit de coneixement
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 codi del lloc,
denominació i característiques.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 10801/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs 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'Economia i Competitivitat?
Tots els treballadors de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears i de la Fundació BIT són personal laboral propi
i que l'IBESTAT no té personal laboral adscrit ni propi.
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Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 10815/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal funcionari adscrit a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (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 funcionari adscrits a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen
establert el requisit de coneixement de llengua catalana pròpia
de les Illes Balears?
Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'IBESTAT i que 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 al BOIB 119 Ext. l'Acord del Consell de Govern de dia
10 d'agost de 2012, d'eliminació d'exigència general d'un
determinat nivell 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 la
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 del 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 22 de març
de 2013 (BOIB 40, de 23 de març de 2012), ACG 31 de maig de
2013 (BOIB 79, de 4 de juny de 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'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 10818/13, 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 de Família i Serveis Socials.
(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 funcionari adscrits a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials que tenen
establert el requisit de coneixement de llengua catalana pròpia
de les Illes Balears?
Les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials, no té
adscrit cap funcionari.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 10829/13, 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'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
de llocs de treball de personal funcionari adscrits a cadascuna
de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Economia i Competitivitat que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'IBESTAT i que pel 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, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 10832/13, 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 de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).
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Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
de llocs de treball de personal funcionari adscrits a cadascuna
de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 11214/13 a 11219/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a sessions de rehabilitació a l'Hospital Son Llàtzer (I
a VI). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials no
tenen adscrit cap funcionari.

Nombre de sessions de rehabilitació que s'han realitzat a
l'Hospital Son Llàtzer, durant els anys 2011, 2012 i des de dia
1 de gener al 30 de setembre de 2013.

La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 10843/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrit a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Quants de lloc de treball de personal funcionari adscrits a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat tenen establert el requisit de coneixement de
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'IBESTAT i que 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 al BOIB 119 Ext. l'Acord del Consell de Govern de dia
10 d'agost de 2012, d'eliminació d'exigència general d'un
determinat nivell 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 la
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 del 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 22 de març
de 2013 (BOIB 40, de 23 de març de 2012), ACG 31 de maig de
2013 (BOIB 79, de 4 de juny de 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'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Nombre de sessions de rehabilitació a Son Llàtzer, de
persones d'edat igual o superior a 14 anys d'edat, amb targeta
sanitària individual, adscrita al centre de salut (CS) Rafal Nou,
CS Coll d'en Rabassa, CS Can Pastilla i CS Trencadors,
desglossada per centre de Salut, durant els anys 2011, 2012 i
des de dia 1 de gener al 30 de setembre de 2013.
2011
Sessions rehabilitació Hospital Son Llàtzer: 154.831.
2012
Sessions rehabilitació Hospital Son Llàtzer: 166.295.
Setembre 2013
Sessions rehabilitació Hospital Son Llàtzer: 146.652.
Any 2011
Centre de Salut Coll d'en Rabassa: 8.724
Centre de Salut Rafal Nou: 13.501
Centre de Salut Can Pastilla: 3.004
Centre de Salut Trencadors: 8.841.
Total: 34.070.
Any 2012
Centre de Salut Coll d'en Rabassa: 13.243
Centre de Salut Rafal Nou: 13.708
Centre de Salut Can Pastilla: 2.345
Centre de Salut Trencadors: 8.429
Total: 37.725
Setembre 2013
Centre de Salut Coll d'en Rabassa: 12.661
Centre de Salut Rafal Nou: 12.871
Centre de Salut Can Pastilla: 3.328
Centre de Salut Trencadors: 7.720
Total: 36.580
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 11332/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
instalAlacions del CEP (II). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Quins són els interessos educatius de la Conselleria
d'Educació de la cessió de part de les instalAlacions del CEP
situades a l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella a
l'Escola de Turisme Felipe Moreno?
L'interès educatiu de la conselleria radica en la
compatibilitat dels espais públics educatius, d'acord amb
l'optimització d'aquests.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

informació específica de centres, totes les dades tractades a
l'informe seran de caràcter general.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 12862/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a modificació Decret
125/2007, d'incendis. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de
2013).
Després del recurs d'alçada recentment resolt que exonera
de responsabilitats en els incendis forestals la crema agrícola
fora de l'època de perill, té pensat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori modificar el Decret 125/2007,
d'incendis?
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Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 14822/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (I).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Quines són les fases de l'avaluació diagnòstica de la
competència comunicativa en català, castellà i anglès?

L'exoneració de responsabilitat en els incendis forestals per
crema agrícola fora de l'època de perill ha estat limitada als
casos produïts per causes fortuïtes amb maquinàries que tenen
la seva pròpia reglamentació i as quals no és aplicable el Decret
125/2007, per la qual cosa no creiem necessària la modificació
del Decret 125/2007, d'incendis.

Novembre 2013 i maig 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 14818/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (XVI). (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
A qui i com es donaran a conèixer els resultats de les
proves d'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa en català, castellà i anglès?
Els resultats es donaran a conèixer de la mateixa manera que
a les altres avaluacions de diagnòstic, primer als centres
implicats en l'avaluació mostral i després es realitzarà un
informe amb totes les dades.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 14819/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (XVII). (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
En els esmentats informes sobre les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa, es proposaran
propostes de millora o, simplement, es tracta de fer rànquings
de centres?
Els informes seran semblants als de les altres avaluacions de
diagnòstic i ajudaran a la presa de decisions per tal de millorar
el sistema educatiu a les Illes Balears. En cap cas es donarà

AI)
A la Pregunta RGE núm. 14823/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (II).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Qui és el responsable, o responsables, de les fases
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?
L'equip de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu de les Illes Balears.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 14824/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a fases de
l'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (III).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Quina serà la temporalització de les fases de l'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?
Novembre 2013 i maig 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 14828/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a qüestionaris de
l'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa (I).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Quins criteris s'han utilitzat per a la selecció d'estudiants
de cada center als quals s'aplicarà els qüestionaris d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 14886/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos
antidepressius. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Quants d'envasos es varen vendre a les farmàcies de les
Illes Balears d'antidepressius? Quants d'envasos es varen
subvencionar pel sistema de salut públic? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i a 30 de juny de
2013.

S'han seleccionat de manera aleatòria.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 14829/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a millores en
competència comunicativa. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
Si no hi ha, que no n'hi ha, grups de contrast, com sabran
que les millores en competència comunicativa, que per força
n'hi ha d'haver perquè hauran passat cinc mesos, són
conseqüència del TIL i no d'altres variables: metodologia,
professorat que han tingut, classes de reforç, extraescolars,
nivell sociocultural de les famílies, etc.?
L'objectiu principal d'aquestes proves és conèixer el nivell
competencial en comunicació lingüística dels alumnes de
Balears en les dues llengües oficials, català i cartellà, i una
estrangera, en aquest cas l'anglès.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Envasos d'antidepressius (subgrup terapèutic N06A)
dispensats a les farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al
Servei de Salut
Període

Envasos finançats

Any 2009

726.403

Any 2010

777.961

Any 2011

772.335

Any 2012

724.735

De gener a juny de 2013

359.587

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 14887/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos
analgèsics. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 14885/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a envasos
ansiolítics. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

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

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

Envasos d'analgèsics (subgrup terapèutic N02) dispensats a
les farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut

Envasos d'ansiolítics (subgrup terapèutic N05B) dispensats
a les farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut
Període

Envasos finançats

Any 2009

938.534

Any 2010

964.307

Any 2011

967.317

Any 2012

943.123

De gener a juny de 2013

466.473

Període

Envasos finançats

Any 2009

1.339.399

Any 2010

1.414.417

Any 2011

1.504.186

Any 2012

1.481.013

De gener a juny de 2013

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

715.519
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Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 14939/13 i 14940/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a pressupost 2012 i 2013i liquidació
programa detecció precoç càncer de mama. (BOPIB núm. 128,
de 13 de desembre de 2013).
Quin era el pressupost destinat al Programa de detecció
precoç del càncer de mama de l'any 2012? Quina ha estat la
seva liquidació pressupostària? I de l'any 2013?
El pressupost assignat i gastat pel Programa de detecció
precoç del càncer de mama de l'any 2012 està inclòs al
programa 413 B01 (programes de salut pública) del centre de
cost 18201 de la Direcció General de Salut Pública i Consum i
les despeses derivades de la realització i posterior informe de les
mamografies es carrega al pressupost de cadascuna de les
gerències del Servei de Salut que participen en la realització del
programa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 14958/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE,
octubre i novembre 2013. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant els mesos d'octubre i
novembre de 2013? Es demana detall per mes. Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a les
clíniques autoritzades per realitzar-les durant els mesos
d'octubre i novembre de 2013 i que hagin de ser abonades per
l'Ib-salut? Es demana detall per mes.
Hospitals públics:
- octubre: 135
- novembre: 130
Clíniques privades (abonades per l'Ib-salut):
- octubre: 7
- novembre: 16
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 14939/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç càncer de mama, octubre i novembre 2013. (BOPIB
núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció de precoç del càncer de mama s'han
realitzat els mesos d'octubre i novembre de 2013? Es demana
detall per mes.
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El nombre de mamografies realitzades durant el mes
d'octubre de 2013 ha estat de 2.648.
El nombre de mamografies realitzades durant el mes de
novembre de 2013 ha estat de 2.748.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 11521/13, 11606/13 i 11692/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Tramvia
de la Badia de Palma, SA el 2010 i el 2011 i a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Tramvia de la Badia de
Palma, SA 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 B 57673410 a Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant el 2010 i el 2011.
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant el 2011.
No consta en el registre del Tramvia de la Badia de Palma,
SA durant 2010 i 2011 cap factura lliurada per les empreses Star
Clinic Care Group, SL ni Distribuciones Pal 2002, SL.
Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 11740/13 i 11911/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2012 i el 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 Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant el 2012 i el 2013.
L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) durant els anys 2012 i 2013.
Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
AU)
A les Preguntes RGE núm. 11747/13 i 11918/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Espais
de Natura Balear el 2012 i el 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 Espais de Natura Balear
durant el 2012 i el 2013.
L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a Espais de Natura Balear durant els
anys 2012 i 2013.
Palma, 11 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 12823/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica
Nuestra Señora del Rosario, SA (XVII). (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre de 2013).
Dia 16 de maig de 2011 es va subscriure un contracte per
a la prestació de servei de ressonàncies magnètiques (RNM) en
l'àmbit de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
entre Ib-salut i l'empresa IBICLINIC,SL fins dia 15 de maig de
2012. Aquest contracte es va prorrogar un any fins dia 15 de
maig de 2013. Relació de totes les factures del mencionat
contracte i la seva pròrroga.
La relació de totes les factures de l'esmentat contracte i la
seva pròrroga és:
Proveïdor

Nombre factura

IBICLINIC, SL

P-32478

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-32749

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33009

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33135

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33441

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33578

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33785

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-33966

pròrroga

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 12824/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica
Nuestra Señora del Rosario, SA (XVIII). (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre de 2013).
Dia 1 d'agost de 2012 es va subscriure un contracte per a
la prestació de servei d'assistència sanitària d'hemodinàmica,
neurocirurgia d'urgències i tomografies axials computeritzades
(TAC) en l'àmbit de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera entre Ib-salut i l'empresa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario, SA fins dia 15 de maig de 2012. Aquest
contracte es va prorrogar un any fins dia 15 de maig de 2013.
Relació de totes les factures del mencionat contracte i la seva
pròrroga.
El contracte va començar l'1 d'agost de 2012 fins al 15 de
maig de 2013 i es prorroga fes del 16 de maig de 2013 fins a 31
de març de 2014.
Proveïdor: Policlínica Nuestra Señora del Rosario

Tipus
Nombre factura

IBICLINIC, SL

P-28128

contracte

IBICLINIC, SL

P-28559

contracte

IBICLINIC, SL

P-28660

contracte

IBICLINIC, SL

P-29020

contracte

IBICLINIC, SL

P-29213

contracte

IBICLINIC, SL

P-29218

contracte

IBICLINIC, SL

P-29456

contracte

IBICLINIC, SL

P-29492

contracte

IBICLINIC, SL

P-29834

contracte

IBICLINIC, SL

P-30059

contracte

IBICLINIC, SL

P-30407

contracte

IBICLINIC, SL

P- 30441

contracte

IBICLINIC, SL

P-30918

contracte i pròrroga

IBICLINIC, SL

P-31349

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-31507

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-31836

pròrroga

IBICLINIC, SL

P-32318

pròrroga

Tipus

185384

contracte

185389

contracte

185390

contracte

185399

contracte

185400

contracte

185401

contracte

187825

contracte

187826

contracte

187829

contracte

187832

contracte

187834

contracte

189353

contracte

189354

contracte

189355

contracte

189356

contracte

189357

contracte
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189633

contracte

189634

contracte

P-190704

contracte

192925

contracte

192927

contracte

192928

contracte

P-194486

contracte

195159

contracte

195160

contracte

197206

contracte

197208

contracte

197218

contracte

199649

contracte

199650

contracte

199651

contracte

P-201706

contracte

201937

contracte

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 12825/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica
Nuestra Señora del Rosario, SA (XIX). (BOPIB núm. 122, de 4
de novembre de 2013).
Dia 16 de maig de 2011 es va subscriure un contracte per
a la prestació de servei de ressonàncies magnètiques (RNM) en
l'àmbit de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
entre Ib-salut i l'empresa IBICLINIC,SL fins dia 15 de maig de
2012. Aquest contracte es va prorrogar un any fins dia 15 de
maig de 2013. Existeix pròrroga des de dia 16 de maig de
2013? Fins a quina data?
No hi ha pròrroga de contracte.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 14814/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència educativa (XII). (BOPIB núm.
127, de 5 de desembre de 2013).
Quines són els criteris que s'han utilitzat per a la selecció
dels centres als quals s'han enviat inspectors en relació amb
l'aplicació de les proves d'avaluació diagnòstica de la
competència comunicativa?
En base a les funcions, atribucions de l'ordre del conseller
d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011 per la qual es regula
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l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa i la
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de
16 d'octubre de 20123 que encomana al DIE que controli
l'aplicació de les proves i tot el procés; cada inspector ha
determinat aquells centres als quals havia de dur a terme
l'activitat que se'n derivava de supervisió i control establert en
la resolució esmentada.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 14830/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nivell
competencial als centres educatius. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
Varen avaluar el nivell competencial als centres que
impartiren seccions europees i, si ho varen fer, quins resultats
varen obtenir?
El programa de Seccions Europees es basa en la
metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Llengües i
Contingut).
Els objectius generals de les Seccions Europees són:
- millorar el coneixement lingüístic i la destresa
comunicativa en anglès,
- aprendre l'anglès d'una manera més conscient i des d'una
altra àrea; escoltar les explicacions que fa el professor en
anglès; estudiar amb textos que el professor facilitarà també en
anglès; prendre apunts i notes, expressar-se oralment i realitzar
els exàmens escrits en anglès,
- oferir tantes oportunitats com el centre en sigui capaç per
engrescar l'alumnat en l'aprenentatge de la llengua anglesa,
- obrir la secció europea més enllà de l'entorn de l'escola:
convidar gent nativa o que tingui l'anglès coma segona llengua
per parlar sobre temes diversos,
- participar en Projectes Europeus,
- introducció gradual del Partafoli Europeu de les Llengües.
En general els alumnes i els professors el valoren de forma
molt positiva.
Tot i que això suposa l'esforç d'adaptar els materials i els
continguts a la diversitat de l'alumnat, fins i tot en el cas
d'alumnes amb necessitats educatives especials. En general,
podem dir que tots s'han incorporat bastant bé al programa.
Es varen dur a terme cursos s'actualització lingüística i
metodològica per als professors que es varen incorporar al
programa. Els cursos varen ser:
- cursos d'actualització lingüística per als professors que no
tenien el nivell B2,
- cursos de metodologia AICLE en els centres de professors
i a l'estranger.
Grau d'assoliment dels objectius proposats. Podem dir que
el grau d'assoliment dels objectius ha estat bo, la majoria dels
alumnes -sobretot a 4t d'ESO- poden mantenir una comunicació
fluida sobre els temes tractats, interactuant, fent presentacions
en suport digital i expressant les seves opinions. Per altra banda,
el grau d'improvisació dels alumnes ha estat baix, ja que aquests
tenen dificultats per parlar sobre un tema no tractat prèviament.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 14883/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre
industrial de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 127, de
5 de desembre de 2013).

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 14905/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VII). (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

Quina o quines titulacions té l'actual mestre industrial de
l'Hospital de Son Espases?

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossada per clínica privada, des de dia 1 de gener
de 2013 al 30 de novembre de 2013?

El treballador té el títol de Mestre Industrial, branca
electricitat, expedit per l'Institut de Formació Professional
Politècnic.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 14903/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (V). (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, des de
dia 1 de gener de 2013 al 30 de novembre de 2013?
- Centro Médico Aragón, gener-novembre 2013: 611
- EMECE, gener-octubre 2013: 550
- Aurora Clínic, gener-setembre 2013: 136
Dades declarades pels centres sotmeses a variacions.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 14904/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VI). (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de novembre de 2013?
El nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
realitzades a clíniques privades derivades per l'Ib-salut són les
següents:
De l'1 de gener de 2013 a 30 de novembre de 2013
- Centro Médico Aragón: 64
- EMECE: 105
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

De l'1 de gener de 2013 a 30 de novembre de 2013
- Centro Médico Aragón: 21.960 euros
- EMECE: 41.340 euros
Abonades a les clíniques per IVE derivades pel Servei de
Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A les Preguntes RGE núm. 14906/13 i 14907/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII i IX).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013 al 30 de
novembre de 2013? Quina quantitat econòmica ha estat
abonada per l'Ib-salut per les interrupcions voluntàries de
l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades a la nostra comunitat autònoma i tenen solAlicitud
de reintegrament de despeses autoritzades pel Servei de Salut,
desglossada per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
al 30 de novembre de 2013?
Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 14908/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per interrupcions voluntàries de
l'embaràs. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut el mes de novembre de 2013?

secundària de Maó i Marratxí des de l'estiu de 2013 al dia
d'avui.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 14941/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guerra de
Síria. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Quina quantia ha destinat el Govern de les Illes Balears a
l'emergència humanitària que està provocant la guerra de
Síria?
La quantia destinada pel Govern de les Illes Balears és de
150.000 euros.
Palma, 9 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm. 1475/14
i 10568/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1563/14 i 1689/14, presentats pels Grup Parlamentari MÉS i pel
Grup Parlamentari Socialista, respectivament, i accepta la
retirada de les proposicions no de llei esmentades, relatives a
gran pacte social per a un nou model econòmic i a nova
regulació d'ajudes de menjador escolar, publicades als BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014, i 119, de 18 d'octubre de
2013, respectivament.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 15028/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a data ingrés PP
sentència cas Scala. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Ordre de Publicació
En quina data va fer efectiu el Partit Popular (PP) l'ingrés
a la CAIB corresponent a l'execució de la sentència de
l'anomenat cas Scala?
El PP va fer l'ingrés a l'Audiència Provincial, Secció 1a, el
30 d'agost de 2013.
Palma, 9 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1705/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre l'estat
dels expedients disciplinaris oberts als directors d'instituts de

B)
Tramitació davant la Comissió de Salut de la Proposició no
de llei RGE 15568/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1932/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta que la
proposició no de llei esmentada (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014), relativa a implantació del grau de medicina a les
Illes Balears es tramiti davant la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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