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AM) RGE núm. 1822/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
la disposició transitòria única de la Llei d'ús dels símbols institucionals. 8749

AN) RGE núm. 1823/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a símbols no
autoritzats. 8750

AO) RGE núm. 1824/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bandera de les
Illes Balears. 8750

AP) RGE núm. 1825/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Administracions Públiques. 8750

AQ) RGE núm. 1826/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 8750

AR) RGE núm. 1827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8750

AS) RGE núm. 1828/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8750

AT) RGE núm. 1829/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 8751

AU) RGE núm. 1830/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de Família i Serveis Socials. 8751

AV) RGE núm. 1831/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut. 8751

AX) RGE núm. 1832/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de Turisme i Esports. 8751

AY) RGE núm. 1833/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Vicepresidència Conselleria de Presidència. 8751

AZ) RGE núm. 1834/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els ports. 8751

BA) RGE núm. 1835/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicitud
d'autorització de símbols no autoritzats. 8752

BB) RGE núm. 1836/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Administracions Públiques. 8752

BC) RGE núm. 1837/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 8752

BD) RGE núm. 1838/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8752

BE) RGE núm. 1839/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8752

BF) RGE núm. 1840/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 8752

BG) RGE núm. 1841/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials. 8753

BH) RGE núm. 1842/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Salut. 8753
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BI) RGE núm. 1843/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Turisme i Esport. 8753

BJ) RGE núm. 1844/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 8753

BK) RGE núm. 1845/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Administracions Públiques. 8753

BL) RGE núm. 1846/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 8753

BM) RGE núm. 1847/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8754

BN) RGE núm. 1848/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8754

BO) RGE núm. 1849/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 8754

BP) RGE núm. 1850/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials. 8754

BQ) RGE núm. 1851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Salut. 8754

BR) RGE núm. 1852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Turisme i Esport. 8754

BS) RGE núm. 1853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 8755

BT) RGE núm. 1854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a símbols no
autoritzats al Parlament. 8755

BU) RGE núm. 1873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
i acompanyants per illes, 2013. 8755

BV) RGE núm. 1874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
i acompanyants per illes, 2013 (II). 8755

BX) RGE núm. 1907/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura
d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí (I). 8755

BY) RGE núm. 1908/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura
d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí (II). 8755

BZ) RGE núm. 1909/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coordinador general de l'ATB. 8756

CA) RGE núm. 1910/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
producte turístic. 8756

CB) RGE núm. 1911/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visitants
(I). 8756

CC) RGE núm. 1912/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visitants
(II). 8768

CD) RGE núm. 1913/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visitants
(III). 8756
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CE) RGE núm. 1914/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (I). 8756

CF) RGE núm. 1915/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (II). 8756

CG) RGE núm. 1916/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (III). 8757

CH) RGE núm. 1917/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (IV). 8757

CI) RGE núm. 1918/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (V). 8757

CJ) RGE núm. 1919/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta
hotelera oberta (VI). 8757

CK) RGE núm. 1920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat
d'hemodinàmica al nou hospital de Can Misses. 8757

CL) RGE núm. 1921/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat de
cirurgia vascular al nou hospital de Can Misses. 8757

CM) RGE núm. 1922/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat de
neurocirurgia al nou hospital de Can Misses. 8757

CN) RGE núm. 1923/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital de dia
psiquiàtric al nou hospital de Can Misses. 8758

CO) RGE núm. 1924/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de trastorn
de conducta alimentària al nou hospital de Can Misses. 8758

CP) RGE núm. 1925/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC al nou hospital
de Can Misses. 8758

CQ) RGE núm. 1926/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC al nou hospital
de Can Misses (II). 8758

CR) RGE núm. 1927/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
realitzar un TAC. 8758

CS) RGE núm. 1928/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a donatius en espècies
als partits polítics. 8758

CT) RGE núm. 1939/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller (1).
8758

CU) RGE núm. 1940/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller (2).
8759

CV) RGE núm. 1941/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller (3).
8759

CX) RGE núm. 1942/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller (4).
8759

CY) RGE núm. 1943/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller (5).
8759

CZ) RGE núm. 1945/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de la torre de
control de l'aeroport d'Eivissa (1). 8759
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DA) RGE núm. 1946/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de la torre de
control de l'aeroport d'Eivissa (2). 8759

DB) RGE núm. 1947/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IB3 i protesta contra
ordenança cívica. 8759

DC) RGE núm. 1951/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Ses Salines (I). 8760

DD) RGE núm. 1952/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Ses Salines (II). 8760

DE) RGE núm. 1953/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis per posar
en funcionament un centre de dia (I). 8760

DF) RGE núm. 1954/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis per posar
en funcionament un centre de dia (II). 8760

DG) RGE núm. 1955/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Consell (I). 8760

DH) RGE núm. 1957/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Puigpunyent (I). 8760

DI) RGE núm. 1959/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Consell (III). 8761

DJ) RGE núm. 1962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Son
Rullan de Palma (I). 8761

DK) RGE núm. 1963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Son
Rullan de Palma (II). 8761

DL) RGE núm. 1964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Son
Rullan de Palma (III). 8761

DM) RGE núm. 1984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció de la
cartera de serveis. 8761

DN) RGE núm. 1986/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagaments per
IVE. 8761

DO) RGE núm. 1990/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcions del Sr.
Rafael Nicolau Girart. 8762

DP) RGE núm. 1991/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assessorament
del Sr. Rafael Nicolau Girart. 8762

DQ) RGE núm. 2003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova FP
bàsica (I). 8762

DR) RGE núm. 2004/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova FP
bàsica (II). 8762

DS) RGE núm. 2005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova FP
bàsica (III). 8762

DT) RGE núm. 2006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació
de l'FP dual (I). 8762

DU) RGE núm. 2007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació
de l'FP dual (II). 8762
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DV) RGE núm. 2008/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mapa de
l'oferta d'FP. 8763

DX) RGE núm. 2009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
integrat d'hostaleria i turisme. 8763

DY) RGE núm. 2050/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (I). 8763

DZ) RGE núm. 2051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (II). 8763

EA) RGE núm. 2052/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (III). 8763

EB) RGE núm. 2053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques programades (IV). 8763

EC) RGE núm. 2054/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (I). 8764

ED) RGE núm. 2055/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (II). 8764

EE) RGE núm. 2056/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (III). 8764

EF) RGE núm. 2057/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques urgents (IV). 8764

EG) RGE núm. 2058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I). 8764

EH) RGE núm. 2059/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II). 8764

EI) RGE núm. 2060/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III). 8765

EJ) RGE núm. 2061/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV). 8765

EK) RGE núm. 2062/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I). 8765

EL) RGE núm. 2063/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II). 8765

EM) RGE núm. 2064/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (III). 8765

EN) RGE núm. 2065/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (IV). 8765

EO) RGE núm. 2066/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
programades en funcionament (I). 8766

EP) RGE núm. 2067/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
programades en funcionament (II). 8766

EQ) RGE núm. 2068/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
programades en funcionament (III). 8766
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ER) RGE núm. 2069/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
programades en funcionament (IV). 8766

ES) RGE núm. 2070/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
urgents en funcionament (I). 8766

ET) RGE núm. 2071/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
urgents en funcionament (II). 8766

EU) RGE núm. 2072/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
urgents en funcionament (III). 8766

EV) RGE núm. 2073/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales d'operacions
urgents en funcionament (IV). 8767

EX) RGE núm. 2074/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes externes
realitzades als hospitals públics (I). 8767

EY) RGE núm. 2075/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes externes
realitzades als hospitals públics (II). 8767

EZ) RGE núm. 2076/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes externes
realitzades als hospitals públics (III). 8767

FA) RGE núm. 2077/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes externes
realitzades als hospitals públics (IV). 8767

FB) RGE núm. 2078/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències ateses
realitzades als hospitals públics (I). 8767

FC) RGE núm. 2079/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències ateses
realitzades als hospitals públics (II). 8768

FD) RGE núm. 2080/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències ateses
realitzades als hospitals públics (III). 8768

FE) RGE núm. 2081/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències ateses
realitzades als hospitals públics (IV). 8768

FF) RGE núm. 2082/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'urgències ingressades als hospitals públics (I). 8768

FG) RGE núm. 2083/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'urgències ingressades als hospitals públics (II). 8768

FH) RGE núm. 2084/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'urgències ingressades als hospitals públics (III). 8768

FI) RGE núm. 2085/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'urgències ingressades als hospitals públics (IV). 8768

FJ) RGE núm. 2086/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologies simples
realitzades (I). 8769

FK) RGE núm. 2087/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologies
simples realitzades (II). 8769

FL) RGE núm. 2088/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologies simples
realitzades (III). 8769

FM) RGE núm. 2089/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologies
simples realitzades (IV). 8769
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FN) RGE núm. 2090/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a telecomandaments
realitzats (I). 8769

FO) RGE núm. 2091/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a telecomandaments
realitzats (II). 8769

FP) RGE núm. 2092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a telecomandaments
realitzats (III). 8770

FQ) RGE núm. 2093/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a telecomandaments
realitzats (IV). 8770

FR) RGE núm. 2094/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies servei
RX (inclou Doppler) realitzades (I). 8770

FS) RGE núm. 2095/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies servei
RX (inclou Doppler) realitzades (II). 8770

FT) RGE núm. 2096/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies servei
RX (inclou Doppler) realitzades (III). 8770

FU) RGE núm. 2097/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies servei
RX (inclou Doppler) realitzades (IV). 8770

FV) RGE núm. 2098/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mamografies
realitzades (I). 8770

FX) RGE núm. 2099/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mamografies
realitzades (II). 8771

FY) RGE núm. 2100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mamografies
realitzades (III). 8771

FZ) RGE núm. 2101/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mamografies
realitzades (IV). 8771

GA) RGE núm. 2102/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC realitzats
(I). 8771

GB) RGE núm. 2103/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC realitzats
(II). 8771

GC) RGE núm. 2104/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC realitzats
(III). 8771

GD) RGE núm. 2105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC realitzats
(IV). 8772

GE) RGE núm. 2106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonàncies
magnètiques realitzades (I). 8772

GF) RGE núm. 2107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonàncies
magnètiques realitzades (II). 8772

GG) RGE núm. 2108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonàncies
magnètiques realitzades (III). 8772

GH) RGE núm. 2109/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonàncies
magnètiques realitzades (IV). 8772

GI) RGE núm. 2110/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologia
intervencionista realitzades (I). 8772
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GJ) RGE núm. 2111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologia
intervencionista realitzades (II). 8772

GK) RGE núm. 2112/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologia
intervencionista realitzades (III). 8773

GL) RGE núm. 2113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radiologia
intervencionista realitzades (IV). 8773

GM) RGE núm. 2114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (I). 8773

GN) RGE núm. 2115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (II). 8773

GO) RGE núm. 2116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (III). 8773

GP) RGE núm. 2117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (IV). 8773

GQ) RGE núm. 2118/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (I). 8773

GR) RGE núm. 2119/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (II). 8774

GS) RGE núm. 2120/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (III). 8774

GT) RGE núm. 2121/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (IV). 8774

GU) RGE núm. 2124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Puigpunyent (II). 8774

GV) RGE núm. 2125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia de
Consell (II). 8774

GX) RGE núm. 2134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a intervenció quirúrgica. 8775

GY) RGE núm. 2135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a consulta externa. 8775

GZ) RGE núm. 2136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries. 8775

HA) RGE núm. 2137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs als hospitals públics. 8775

HB) RGE núm. 2138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs químiques als hospitals públics. 8775

HC) RGE núm. 2139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs quirúrgiques als hospitals públics. 8775

HD) RGE núm. 2140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut. 8776

HE) RGE núm. 2141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòleg/oga
per a interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut. 8776
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HF) RGE núm. 2142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I). 8776

HG) RGE núm. 2143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II). 8776

HH) RGE núm. 2144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (III). 8776

HI) RGE núm. 2145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (IV). 8776

HJ) RGE núm. 2146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (V). 8777

HK) RGE núm. 2147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs/ogues
a cada hospital públic. 8777

HL) RGE núm. 2148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs/ogues
objectors a cada hospital públic. 8777

HM) RGE núm. 2149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial decret llei
16/2012. 8777

HN) RGE núm. 2152/14, 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 28 de febrer. 8777

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mantenir uns augments
de sou. 8778

B) RGE núm. 2154/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut d'Autonomia. 8779

C) RGE núm. 2197/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a futur del Consell de Mallorca. 8779

D) RGE núm. 2203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei de ports. 8779

E) RGE núm. 2204/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament
per a la sanitat. 8779

F) RGE núm. 2205/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats
pendents d'abonament als centres docents no concertats. 8779

G) RGE núm. 2206/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira ITB de
Berlín. 8779

H) RGE núm. 2207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seu electrònica.
8780

I) RGE núm. 2208/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
efectuades a Sa Costera. 8780

J) RGE núm. 2209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes celebrats amb
motiu del Dia de les Illes Balears. 8780

K) RGE núm. 2210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J, Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol de
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca per a l'intercanvi d'exposicions d'artistes a les Illes Balears. 8780

L) RGE núm. 2211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre
conjuntura econòmica. 8780
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M) RGE núm. 2212/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
colAlaboració per lluitar contra l'economia submergida. 8780

N) RGE núm. 2213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tracte als autònoms.
8780

O) RGE núm. 2214/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes
d'emergències. 8781

P) RGE núm. 2215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitats mèdiques
al nou Hospital de Can Misses. 8781

Q) RGE núm. 2216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura del nou
Hospital de Can Misses. 8781

R) RGE núm. 2217/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels
consumidors. 8781

S) RGE núm. 2218/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a decidir de les
dones. 8781

T) RGE núm. 2219/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper institucional
del Consell Insular de Mallorca. 8781

U) RGE núm. 2220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig
a l'avantprojecte de llei d'avortament. 8782

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia que condemna el Govern. 8783

B) RGE núm. 1966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de funció pública.
8783

C) RGE núm. 1967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta als
docents. 8783

D) RGE núm. 1968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament
del Decret del TIL (I). 8783

E) RGE núm. 1969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament
del Decret del TIL (II). 8783

F) RGE núm. 1970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a classes d'anglès
i TIL. 8783

G) RGE núm. 1971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada de 491
professors. 8784

H) RGE núm. 1972/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a memòria
econòmica de la LOMQE (I). 8784

I) RGE núm. 1973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a memòria
econòmica de la LOMQE (II). 8784

J) RGE núm. 1974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper que atorga
la LOMQE als consells escolars dels centres. 8784

K) RGE núm. 1975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó (I). 8784
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L) RGE núm. 1976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó (II). 8784

M) RGE núm. 1978/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vots dels consells
escolars (II). 8784

N) RGE núm. 1979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets
fonamentals. 8785

O) RGE núm. 1980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes de la
demora en la tramitació de denúncies. 8785

P) RGE núm. 1981/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calmar els ànims
de la comunitat educativa. 8785

Q) RGE núm. 2126/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vots dels consells
escolars (I). 8785

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2021/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de mesures de suport al mecenatge cultural (procediment
d'urgència). 8785

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració d'interès turístic regional de manifestacions i
esdeveniments culturals populars en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 8786

B) RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament del ministre Soria. 8787

C) RGE núm. 1994/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als immigrants i als drets humans. 8787

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 6793/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació a països de la
Unió Europea (II). 8788

B) A la Pregunta RGE núm. 7452/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute del Govern amb els
consells. 8788

C) A la Pregunta RGE núm. 105/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a despesa real (I).
8788

D) A les Preguntes RGE núm. 1857/13 a 1859/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a reunions
comissió mixta d'Economia i Hisenda 2011, 2012 i 2013. 8789

E) A la Pregunta RGE núm. 3412/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (III).
8789

F) A la Pregunta RGE núm. 5127/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2011. 8789

G) A la Pregunta RGE núm. 5128/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2012. 8789

H) A la Pregunta RGE núm. 5129/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de
Menorca 2010. 8789

I) A la Pregunta RGE núm. 5130/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de Menorca
2011. 8789
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J) A la Pregunta RGE núm. 5131/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de Menorca
2012. 8790

K) A la Pregunta RGE núm. 5132/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
d'Eivissa 2010. 8790

L) A la Pregunta RGE núm. 5133/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
d'Eivissa 2011. 8790

M) A la Pregunta RGE núm. 5134/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
d'Eivissa 2012. 8790

N) A la Pregunta RGE núm. 5135/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
de Formentera 2010. 8790

O) A la Pregunta RGE núm. 5136/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
de Formentera 2011. 8790

P) A la Pregunta RGE núm. 5137/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell Insular
de Formentera 2012. 8790

Q) A la Pregunta RGE núm. 10369/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a denúncies a fiscalia jutjats
per delicte mediambiental. 8791

R) A la Pregunta RGE núm. 10463/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a redacció plans de
gestió de la xarxa natura. 8791

S) A les Preguntes RGE núm. 10759/13 i 10787/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
nivell de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari i laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat . 8791

T) A la Pregunta RGE núm. 10766/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels llocs
de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8792

U) A la Pregunta RGE núm. 10773/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels llocs
de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8792

V) A la Pregunta RGE núm. 10780/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 8792

X) A la Pregunta RGE núm. 10794/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements de
la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i Competitivitat . 8792

Y) A la Pregunta RGE núm. 10837/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. 8792

Z) A la Pregunta RGE núm. 10846/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials. 8792

AA) A la Pregunta RGE núm. 10850/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. 8793

AB) A la Pregunta RGE núm. 10853/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials.

8793

AC) A la Pregunta RGE núm. 10857/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat . 8793
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AD) A la Pregunta RGE núm. 10860/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. 8793

AE) A la Pregunta RGE núm. 11018/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a campanya publicitària
del tractament de llengües. 8794

AF) A la Pregunta RGE núm. 11098/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control dels drets
del personal estatutari. 8794

AG) A la Pregunta RGE núm. 11149/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a recursos contra
l'aplicació de la Llei 4/2008. 8794

AH) A les Preguntes RGE núm. 11160/13 a 11162/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre
de persones adscrites a diferents centres de salut (I a III). 8794

AI) A les Preguntes RGE núm. 11163/13 a 11171/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre
d'urgències ateses a  Son Llàtzer (I a IX). 8795

AJ) A les Preguntes RGE núm. 11175/13 a 11180/13 i 11193/13 a 11213/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a nombre d'ingressos a l'Hospital Son Llàtzer (I a VI), a visites a consultes externes a l'Hospital Son Llàtzer (I a IX), a
cost de les consultes externes a l'Hospital de Son Llàtzer (I a III) i a cost de les consultes externes de rehabilitació a l'Hospital Son Llàtzer
(I a III). 8795

AK) A les Preguntes RGE núm. 11190/13 a 11192/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cost
de les intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer (I a III). 8795

AL) A les Preguntes RGE núm. 11220/13 a 11222/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cost
de les sessions de rehabilitació a l'Hospital Son Llàtzer (I a III). 8796

AM) A la Pregunta RGE núm. 11279/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a beques
universitàries de mobilitat 11-12. 8796

AN) A la Pregunta RGE núm. 11280/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a beques
universitàries de mobilitat 12-13. 8796

AO) A les Preguntes RGE núm. 11308/13 i 11309/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a inauguració
de curs del cercle artístic de Ciutadella i inauguraciód el curs escolar de l'IES Josep M Quadrado de Ciutadella. 8796

AP) A la Pregunta RGE núm. 11331/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instalAlacions del CEP
(I). 8796

AQ) A les Preguntes RGE núm. 11408/13, 11620/13, 11791/13 i 11962/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Jardí Botànic de Sóller el 2010, 2011, 2012 i 2013.

8796

AR) A les Preguntes RGE núm. 11425/13, 11571/13, 11742/13 i 11913/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013.8797

AS) A les Preguntes RGE núm. 11435/13, 11581/13, 11752/13 i 11923/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió Urbanística de Balears, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

8797

AT) A les Preguntes RGE núm. 11444/13, 11590/13, 11761/13 i 11932/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears el 2010, el 2011, el 2012
i el 2013. 8797

AU) A la Pregunta RGE núm. 11454/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Semilla el 2010. 8797
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AV) A les Preguntes RGE núm. 11486/13, 11657/13, 11828/13 i 11998/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013.8797

AX) A les Preguntes RGE núm. 11492/13, 11493/13, 11663/13 i 11664/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb FOGAIBA el 2010 i el 2011; i a factures de Star Clínic Care Group, SL
amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears el 2010 i el 2011. 8798

AY) A les Preguntes RGE núm. 11531/13, 11702/13, 11873/13 i 12043/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera el 2010, 2011, 2012
i 2013. 8798

AZ) A les Preguntes RGE núm. 11535/13, 11706/13, 11877/13 i 12047/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clínic Care Group amb Fundació Jardí Botànic de Sóller el 2010, 2011, 2012 i 2013. 8798

BA) A la Pregunta RGE núm. 11735/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2012. 8798

BB) A les Preguntes RGE núm. 11743/13 i 11914/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Consorci de Transports de Mallorca durant el 2012 i 2013. 8798

BC) A les Preguntes RGE núm. 11748/13, 11749/13, 11919/13 i 11920/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb FOGAIBA el 2012 i el 2013; factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears el 2012 i el 2013. 8798

BD) A les Preguntes RGE núm. 11771/13 i 11942/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb SEMILLA durant el 2012 i 2013. 8799

BE) A les Preguntes RGE núm. 11774/13 i 11945/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA durant el 2012 i el 2013.

8799

BF) A les Preguntes RGE núm. 11777/13 i 11948/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Tramvia de la Badia de Palma, SA en els anys 2012 i 2013. 8799

BG) A les Preguntes RGE núm. 11821/13 i 11991/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clínic Care Group, SL amb l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2012 i el 2013. 8799

BH) A la Pregunta RGE núm. 12073/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a persones
solAlicitants de plaça en un centre de dia (I). 8799

BI) A la Pregunta RGE núm. 12076/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de centre
de dia creades. 8799

BJ) A la Pregunta RGE núm. 12077/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de centre
de dia que es crearan. 8800

BK) A les Preguntes RGE núm. 12830/13 a 12834/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
IBICLINIC SL 2 (I a V). 8800

BL) A les Preguntes RGE núm. 12835/13 i 12836/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a centres
de salut que tenen signat el seu contracte de gestió (I i II). 8800

BM) A la Pregunta RGE núm. 12860/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a torrent de Coanegra (3).
8800

BN) A la Pregunta RGE núm. 12876/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Hervás, relativa a convocatòria consorci
d'aigües. 8801

BO) A les Preguntes RGE núm. 12942/13 a 12944/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relatives a agressions
a la posidònia (I a III). 8801
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BP) A la Pregunta RGE núm. 13611/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a ampliació amarraments
en Port Adriano (Calvià), justificació de mercat. 8801

BQ) A la Pregunta RGE núm. 13612/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervas, relativa a ampliació amarraments
en Port Adriano (Calvià), justificació mediambiental. 8801

BR) A la Pregunta RGE núm. 13614/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a previsió de reunions de
la Comissió de Bioseguretat. 8801

BS) A la Pregunta RGE núm. 13659/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
delegació d'educació de Menorca. 8802

BT) A la Pregunta RGE núm. 13660/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
delegació d'educació de Menorca (II). 8802

BU) A la Pregunta RGE núm. 13661/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
delegació d'educació de Menorca (III). 8802

BV) A la Pregunta RGE núm. 13662/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
delegació d'educació de Menorca (IV). 8802

BX) A la Pregunta RGE núm. 13679/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mòdul de formació
pràctica en empreses (I). 8802

BY) A la Pregunta RGE núm. 13689/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte pilot del SAD
d'alta intensitat (II). 8803

BZ) A les Preguntes RGE núm. 13709/13 i 13710/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a taxa per
la utilització privativa o l'aprofitament  especial de béns de domini públic del Servei de Salut de les Illes Balears (I i II). 8803

CA) A la Pregunta RGE núm. 13867/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desviament pressupostari
2013 de l'àrea de salut de Menorca. 8803

CB) A la Pregunta RGE núm. 13885/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vídeo " A Mallorca, en bon
mallorquí". 8803

CC) A la Pregunta RGE núm. 13923/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a retribució bruta
del coordinador general de l'ATB. 8803

CD) A la Pregunta RGE núm. 13924/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a funcions del
coordinador general de l'ATB. 8803

CE) A la Pregunta RGE núm. 13993/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a anuncis de la Fundació
Jaume III " A Mallorca, en bon mallorquí" (I). 8804

CF) A la Pregunta RGE núm. 13994/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a anuncis de la Fundació
Jaume III " A Mallorca, en bon mallorquí" (II). 8804

CG) A la Pregunta RGE núm. 14803/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (1). 8804

CH) A la Pregunta RGE núm. 14804/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (2). 8804

CI) A la Pregunta RGE núm. 14805/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (3). 8804

CJ) A la Pregunta RGE núm. 14806/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (4). 8804

CK) A la Pregunta RGE núm. 14807/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (5). 8805
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CL) A la Pregunta RGE núm. 14808/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (6). 8805

CM) A la Pregunta RGE núm. 14809/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (7). 8805

CN) A la Pregunta RGE núm. 14810/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (8). 8805

CO) A la Pregunta RGE núm. 14811/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (9). 8805

CP) A la Pregunta RGE núm. 14812/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (10). 8805

CQ) A la Pregunta RGE núm. 14815/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (13). 8806

CR) A la Pregunta RGE núm. 14816/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (14). 8806

CS) A la Pregunta RGE núm. 14817/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (15). 8806

CT) A la Pregunta RGE núm. 14879/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ple del Parlament
de les Illes Balears de 16 de juliol de 2013. 8806

CU) A la Pregunta RGE núm. 14880/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ple del Parlament
de les Illes Balears de 2 de juliol de 2013. 8806

CV) A les Preguntes RGE núm. 14899/13, 14900/13 i 14901/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a interrupcions voluntàries de l'embaràs (I a III). 8807

CX) A la Pregunta RGE núm. 14902/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (IV). 8807

CY) A les Preguntes RGE núm. 14909/13 i 14910/13,  presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (I-II). 8807

CZ) A la Pregunta RGE núm. 15032/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme cultural. 
8807

DA) A la pregunta RGE núm. 15036/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a intercanvi d'experiències
turístiques amb Catalunya. 8808

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1864/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre el servei d'orientació laboral del SOIB i l'atenció als colAlectius més vulnerables. 8808

B) RGE núm. 1960/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, sobre l'informe d'avaluació intermedi del Pla d'igualtat. 8808

C) RGE núm. 2150/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
sobre el compliment de les determinacions vigents del projecte de restaurant a l'Oratori de Portals. 8808

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1893/14 i 1895/14. 8809

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears, RGE núm.
1336/14. 8809
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C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears, RGE núm. 1552/14. 8809

D) Procediment d'urgència per a les InterpelAlacions RGE núm. 8392/12, 325/14 i 1213/14. 8809

E) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 397/14. 8809

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de personal eventual. 8810

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014. 8810
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1474/14, relativa a decret de tractament integrat de
llengües, amb l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 1754/14, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar millorant l’ensenyament escolar de
l’anglès i d’altres llengües estrangeres des de l’educació
infantil, incidint especialment en la disminució de les ràtios
alumnes/professor, la realització de desdoblaments, la formació
de professorat i la dotació de places d’auxiliars de conversa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent feina en el Pla d’acolliment de
nouvinguts per tal de garantir la seva integració lingüística i
fer-los partícips de la nostra llengua i cultura com a elements
vertebradors de la nostra identitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar ampliant l’oferta d’IB3 de programes
documentals i pelAlícules en versió original, especialment en
llengua anglesa, subtitulades en les dues llengües oficials,
dirigides a un públic infantil i juvenil."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5523/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
i concertació social.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García i
Martínez.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Joana Barceló i el
Sr. Joaquín García.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1643/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a serveis a Son Espases. (BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1644/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del Pla
d'energies renovables. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014).

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 5 de març 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 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1655/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a revertir el greu increment de
les taxes marítimes i aèries. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).
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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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1656/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descomptes a militants de
partits polítics. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1658/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris d'atorgament de llicències
temporals de taxi. (BOPIB núm. 138, de 21 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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1647/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora qualitativa de la
formació professional. (BOPIB núm. 138, de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març 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 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1648/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a importància de l'esport en el Pla
integral de turisme de les Illes Balears. (BOPIB núm. 138, de 21
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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1652/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a esforç de la ciutadania de les
Illes Balears per tal de posar ordre en els comptes públics.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1645/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat pel Govern de
les Illes Balears en matèria de protecció civil. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1649/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de les places
residencials i centres de dia de dependència. (BOPIB núm. 138,
de 21 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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1650/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a radioteràpia oncològica a
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014).

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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1651/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei del joc. (BOPIB núm. 138,
de 21 de febrer de 2014).

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 5 de març 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 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1654/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris per ser nomenat
membre del Consell Escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm.
138, de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març 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 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1657/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dret a decidir de la dona.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1646/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport marítim de passatgers
i mercaderies. (BOPIB núm. 138, de 21 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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1653/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reintegrament dels fons
estatutaris. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1642/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a targeta de descomptes per a
militants de partits polítics. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1659/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromís contra les
prospeccions petrolíferes. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de febrer de 2014, rebutjà els Punts 1, 2, 3, 5, 7, 8 i 10 a 15) de
la Moció RGE núm. 1474/14, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a decret de tractament integrat de llengües.(BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4964/13, de modificació de l'article 120 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de febrer de 2014, no prengué en consideració, per 24 vots  a
favor i 32 en contra, la proposició de llei esmentada, presentada
pel Grup parlamentari MÉS, publicada al BOPIB núm. 99, de
17 de maig de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 13804/13, relativa al
cable de la companyia Red Eléctrica Española (REE), i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat

a reconèixer un vertader règim que afavoreixi la implantació
d'energies renovables a la nostra comunitat, tal i com s'ha fet
històricament amb les Canàries."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 398/14, relativa a
pobresa energètica, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a procurar un gran acord sobre el model energètic a Espanya per
a les properes dècades."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9682/13, relativa a reforma del sistema de pensions, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears reafirma la importància de

mantenir el consens polític i social mitjançant el Pacte de
Toledo, que amb els seus 18 anys d’existència avala la capacitat
de diàleg entre el Govern d’Espanya, polítics i sindicats."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9683/13, relativa a rebuig a la violència feixista, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna l’agressió

patida per les persones que assistien a l’acte de la Diada de
Catalunya al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de
Catalunya a Madrid.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna qualsevol acte
de violència o agressió contra membres i representants de partits
polítics democràticament elegits i les seves seus.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja tota exhibició de
símbols que representin ideologies antidemocràtiques,
dictadures o posicionaments contraris als valors, i als drets i
llibertats, reconeguts per la Constitució Espanyola.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ser contundent en les mesures de prevenció i persecució, si
s’escau, dels grups que promouen la violència i ideologies
contràries als valors constitucionals, com és el cas dels grups
feixistes i ultradretans que protagonitzaren l’agressió al Centre
Cultural Blanquerna de Madrid el passat 11 de setembre de
2013."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7336/13, relativa a mesures de reducció dels preus de la
matrícula universitària i de millora de l'accés a les beques per
part de l'alumnat, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a establir una pròrroga en el període de carència dels Préstecs
Renda Universitat per a aquells beneficiaris que es troben en
una situació econòmica desfavorable que impedeix la seva
devolució."

A la seu del Parlament, 4 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1487/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programació d'IB3
Televisió per a l'any 2014. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reducció dels espais
d'informació insular per part d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 138, de
21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tractament igual en temps i
forma a esdeveniments de rellevància social i política. (BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1489/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració en relació
amb els ingressos comercials. (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1490/14, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya "Tots donam una mà". (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1491/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament de la
radiotelevisió de les Illes Balears l'any 2013. (BOPIB núm. 138,
de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1492/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programació d'IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1493/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Comissió de control de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 138,
de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1494/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reflectir la realitat. (BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1488/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de les audiències.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1495/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a potenciar programes
educatius infantils. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de febrer de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
1508/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències en comparació
amb altres anys. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9379/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a treballadors públics. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9380/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a treballadors públics, 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9381/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a duplicitats administratives i competencials. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 11310/13
i 11311/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS, relatives a consultes dels secretaris i
interventors municipals i a drets lingüístics dels balears
catalanoparlants. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió de la Declaració d'obligació de servei públic
de la ruta aèria entre Menorca i Madrid. (BOPIB núm. 118, d'11
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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 1324/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a renúncia de la companyia Air Nostrum a operar la ruta
aèria (subjecte d'una declaració d'obligació de servei públic)
entre Menorca i Madrid. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer 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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a contra la privatització de l'espai públic de l'aeroport de
Palma. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà els Paràgrafs 1, 2
i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 13804/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa al cable de la companyia Red
Eléctrica Española (REE). (BOPIB núm. 125, de 25 de
novembre 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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà els Punts 1, 2, 3 i
5 de la Proposició no de llei RGE núm. 398/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica. (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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 678/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la lluita contra la pobresa energètica. (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 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2014, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 9682/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma del sistema de pensions. (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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de 2014,
rebutjà els Punts 1, 2, 3, 4 i 6 de la Proposició no de llei RGE
núm. 7336/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures de reducció dels preus de la matrícula universitària i de
millora de l'accés a les beques per part de l'alumnat. (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8816/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a implicació i defensa dels
menjadors escolars de les Illes Balears per part de les
administracions amb competències educatives. (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9311/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a la comunitat
educativa davant el tractament antidemocràtic del Govern.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant la

Comissió de Salut, sobre les mesures d'eficiència aplicables al
Servei de Salut de les Illes Balears (RGE núm. 1294/14).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de febrer de 2014, tengué lloc la compareixença
del Sr. Conseller de Salut, qui, acompanyat del director general
del Servei de Salut, del director d'Assistència Sanitària del
Servei de Salut, del director general de Salut Pública i Consum,
del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, del cap de

Gabinet del conseller i de la responsable de Comunicació del
conseller, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 14784/13, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, el Grup Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat, de
solAlicitud de compareixença del conseller d'Economia i
Competitivitat, com a anterior responsable de l'Oficina de
Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del
sector públic instrumental, sobre la confecció de pedigrís
polítics per a la reestructuració i l'RLT del personal dels ens
públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 14783/13, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Conseller de Presidència.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, rebutjà, per 6 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, com
a actual responsable de l'Oficina de Control Pressupostari i de
la Direcció de la Reestructuració del sector públic instrumental,
sobre la confecció de pedigrís polítics per a la reestructuració i
l'RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts
càrrecs del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei d'ordenació i

ús del sòl (RGE núm. 9559/13).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2014, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 10440/13, de solAlicitud de

compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de 2014, el
Grup Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat, de solAlicitud de
compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'ordre emesa per la conselleria en relació
amb l'elaboració de llistes d'alumnes que no han anat a classe a
causa de la vaga indefinida de docents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1875/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a model econòmic. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1876/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a model de finançament autonòmic. (Mesa de 5 de març de
2014).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el model econòmic del Govern.

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre finançament autonòmic.

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2034/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5523/12, relativa a
política del Govern i concertació social. (Mesa de 5 de març de
2014).

Palma, a 5 de març 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.
5523/12, relativa a política del Govern i concertació social, la
moció següent.

Política del Govern i concertació social

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar i prioritzar la concertació social
política i institucional, la participació dels agents econòmics i
socials, en el marc de la normativa vigent, per tal de presentar
al si del Parlament en un termini no superior a dos mesos el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment dels decrets vigents que garanteixen
i canalitzen la concertació social a la nostra comunitat, de
manera especial el de constitució i règim jurídic del SOIB, i el
que regula el Consell d’Economia Social i del Cooperativisme
de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb les Recomanacions del Consell
d’Europa de 22 d’abril de 2013, i del Pla Nacional de la
Garantia Juvenil, aprovat el desembre de 2013, per a
l’establiment urgent a la nostra comunitat del Programa de
Garantia Juvenil, que comptant amb la participació dels agents
socials, institucions i entitats dels joves de les nostres illes,
presentarà al Parlament en el termini de dos mesos.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que les Illes
Balears és l'única comunitat autònoma que no disposa de cap
instrument concertat o estratègic de lluita contra l’atur i per la
creació d’ocupació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rectificar per l’incompliment sistemàtic dels
acords parlamentaris lligats a la política d’ocupació laboral i
concertació i l'insta al seu compliment urgent.

6. El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat
d’avançar en la cohesió i la inclusió social mitjançant la
planificació i la concertació d’accions i mesures amb les quals
aconseguir l’accés al treball dels joves desocupats de llarga
durada majors de 45 anys i de tots els colAlectius amb especials
dificultats d’inserció laboral.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el procés de concertació per a la redacció i
l'aprovació del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, garanteixi
també la participació activa en la seva aplicació i el seu
desenvolupament, dels consells insulars, dels ajuntaments i dels
agents socials de les Illes Balears.

Palma, a 28 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1785/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1786/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1787/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1788/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1789/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (V). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1790/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (VI). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1791/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de Vela Calanova (VII). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1792/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espigó del port de Calanova. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1793/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1794/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1795/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1796/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1797/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1798/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Família
i Serveis Socials. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1799/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
(Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 1800/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència
Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Família
i Serveis Socials. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1809/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1810/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols

institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència
Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1811/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Administracions
Públiques per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1812/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per evitar conductes sancionables. (Mesa
de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1813/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat  per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 1814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Família i Serveis
Socials per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1817/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Salut per evitar
conductes sancionables. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1818/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports
per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1819/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per evitar conductes sancionables. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1820/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retirada d'algun símbol (I). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 1821/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retirada d'algun símbol (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1822/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la disposició transitòria única de la Llei d'ús dels
símbols institucionals. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1823/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
símbols no autoritzats. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1824/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
bandera de les Illes Balears. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1825/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1826/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
5 de març de 2014).

RGE núm. 1827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1828/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1829/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1830/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1831/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1832/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1833/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors contra les persones des de la
Vicepresidència Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1834/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els
ports. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1835/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
solAlicitud d'autorització de símbols no autoritzats. (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 1836/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa
de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1837/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1838/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa
de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1839/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1840/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de
5 de març de 2014).

RGE núm. 1841/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa
de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1842/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Salut. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1843/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Turisme i Esport. (Mesa de 5 de
març de 2014).
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RGE núm. 1844/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1845/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1846/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1847/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1848/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 1849/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1850/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria de Salut. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria de Turisme i Esport. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
símbols no autoritzats al Parlament. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 1873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts i acompanyants per illes, 2013. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts i acompanyants per illes, 2013 (II). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1907/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obertura d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí (I).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1908/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obertura d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí
(II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1909/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coordinador general de l'ATB. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1910/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou producte turístic. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1911/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a visitants (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1912/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a visitants (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1913/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a visitants (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1914/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1915/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1916/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1917/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 1918/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (V). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1919/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a planta hotelera oberta (VI). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat
d'hemodinàmica al nou hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1921/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat
de cirurgia vascular al nou hospital de Can Misses. (Mesa de
5 de març de 2014).

RGE núm. 1922/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitat
de neurocirurgia al nou hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1923/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital de
dia psiquiàtric al nou hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1924/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de
trastorn de conducta alimentària al nou hospital de Can
Misses. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1925/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC al nou
hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1926/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC al nou
hospital de Can Misses (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1927/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per realitzar un TAC. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1928/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a donatius en
espècies als partits polítics. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1939/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller
(1). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1940/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller
(2). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1941/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller
(3). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1942/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller
(4). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1943/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Sóller
(5). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1945/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de la
torre de control de l'aeroport d'Eivissa (1). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1946/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de la
torre de control de l'aeroport d'Eivissa (2). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1947/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IB3 i protesta
contra ordenança cívica. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1951/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Ses Salines (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1952/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Ses Salines (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1953/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
per posar en funcionament un centre de dia (I). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1954/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
per posar en funcionament un centre de dia (II). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 1955/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Consell (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1957/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Puigpunyent (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1959/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Consell (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Son Rullan de Palma (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Son Rullan de Palma (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Son Rullan de Palma (III). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 1984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció
de la cartera de serveis. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1986/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagaments
per IVE. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1990/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcions
del Sr. Rafael Nicolau Girart. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1991/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
assessorament del Sr. Rafael Nicolau Girart. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nova FP bàsica (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2004/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nova FP bàsica (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nova FP bàsica (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació de l'FP dual (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació de l'FP dual (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2008/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mapa de l'oferta d'FP. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre integrat d'hostaleria i turisme. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2050/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (I). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (II). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2052/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques programades (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2054/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (I). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2055/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (II). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2056/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (III). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2057/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques urgents (IV). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2059/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2060/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2061/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2062/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2063/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2064/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria
(III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2065/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria
(IV). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 2066/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions programades en funcionament (I). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2067/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions programades en funcionament (II). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2068/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions programades en funcionament (III). (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 2069/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions programades en funcionament (IV). (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 2070/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions urgents en funcionament (I). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2071/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions urgents en funcionament (II). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2072/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions urgents en funcionament (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2073/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sales
d'operacions urgents en funcionament (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2074/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
externes realitzades als hospitals públics (I). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2075/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
externes realitzades als hospitals públics (II). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2076/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
externes realitzades als hospitals públics (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2077/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
externes realitzades als hospitals públics (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2078/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències
ateses realitzades als hospitals públics (I). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2079/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències
ateses realitzades als hospitals públics (II). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2080/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències
ateses realitzades als hospitals públics (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2081/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urgències
ateses realitzades als hospitals públics (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2082/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (I).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2083/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (II).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2084/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (III).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2085/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (IV).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2086/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologies simples realitzades (I). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2087/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologies simples realitzades (II). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2088/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologies simples realitzades (III). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2089/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologies simples realitzades (IV). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2090/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
telecomandaments realitzats (I). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 2091/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
telecomandaments realitzats (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
telecomandaments realitzats (III). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2093/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
telecomandaments realitzats (IV). (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2094/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies
servei RX (inclou Doppler) realitzades (I). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2095/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies
servei RX (inclou Doppler) realitzades (II). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2096/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies
servei RX (inclou Doppler) realitzades (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2097/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ecografies
servei RX (inclou Doppler) realitzades (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2098/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mamografies realitzades (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2099/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mamografies realitzades (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mamografies realitzades (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2101/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mamografies realitzades (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2102/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC
realitzats (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2103/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC
realitzats (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2104/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC
realitzats (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC
realitzats (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ressonàncies magnètiques realitzades (I). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ressonàncies magnètiques realitzades (II). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ressonàncies magnètiques realitzades (III). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2109/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ressonàncies magnètiques realitzades (IV). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2110/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologia intervencionista realitzades (I). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologia intervencionista realitzades (II). (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2112/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologia intervencionista realitzades (III). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiologia intervencionista realitzades (IV). (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (I). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PET-TAC
realitzats (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2118/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (I). (Mesa de 5 de març de 2014).
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RGE núm. 2119/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2120/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2121/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparells
d'equipament tecnològic (IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Puigpunyent (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia de Consell (II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques als hospitals
públics. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques als
hospitals públics. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/oga per a interrupcions voluntàries de l'embaràs a
Verge de la Salut. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I).
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(II). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(III). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(IV). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
(V). (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/ogues a cada hospital públic. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/ogues objectors a cada hospital públic. (Mesa de 5
de març de 2014).

RGE núm. 2149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial
decret llei 16/2012. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2152/14, 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 28 de febrer.
(Mesa de 5 de març de 2014).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (I)

Quins preus aplicava l'Escola de Vela Calanova abans de la
concessió administrativa i quins després?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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.

Escola de Vela Calanova (II)

Quina és la tarifa màxima que pot aplicar el concessionari
del port de Calanova per al servei d'escola de vela?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (III)

Quina previsió d'utilització existeix per a l'any 2014 dels
serveis de l'Escola de Vela de Calanova?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (IV)

El concessionari del port de Calanova pot fixar lliurement
els preus de l'Escola de Vela?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (V)

A partir de quin nivell d'escassa utilització de l'Escola de
Vela de Calanova està prevista la possibilitat de rescat de la
concessió per incompliment de les bases?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (VI)

Quines mesures ha previst la Conselleria de Turisme per
garantir la continuïtat de l'Escola de Vela de Calanova després
de la concessió?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola de Vela Calanova (VII)

Quin coneixement té la Conselleria de Turisme i Esports
sobre la construcció d'un espigó al port de Calanova?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espigó del port de Calanova

Quins requisits procedimentals ha de superar el projecte per
a la construcció del nou espigó del port de Calanova?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Administracions Públiques per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per infraccions relatives
a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de família i
Serveis Socials

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria de Família
i serveis Socials per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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.

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria de Salut
per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria de
Turisme i Esports per infraccions relatives a l'aplicació de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència

Quants expedients s'han iniciat per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per infraccions relatives a l'aplicació
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria
d'Administracions Públiques per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per infraccions relatives a l'aplicació
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per infraccions relatives a l'aplicació de
la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de família i
Serveis Socials

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria de Família i
serveis Socials per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria de Salut per
infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports

Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria de Turisme
i Esports per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Denúncies per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència

Quantes denúncies s'han rebut a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per infraccions relatives a l'aplicació
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Administracions
Públiques per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Administracions Públiques
en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts en
relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria de Família i serveis
Socials per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Família i Serveis Socials en
relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria de Salut per evitar
conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Salut en relació amb la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears per
evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 3 del

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

Responsables d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports
per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Turisme i Esports en
relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per evitar conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada d'algun símbol (I)

Quines persones de la Conselleria d'Educació s'han dirigit a
centres docents per solAlicitar-los la retirada d'algun símbol en
aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada d'algun símbol (II)

Qui va donar instruccions a la Conselleria d'Educació a les
persones que es van dirigir a centres docents per solAlicitar-los
la retirada d'algun símbol en aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aplicació de la disposició transitòria única de la Llei sobre l'ús
de símbols institucionals

Per quin motiu no s'ha aplicat la disposició transitòria única
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears permetent els símbols no autoritzats durant un any
després de l'entrada en vigor de la llei?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada de símbols no autoritzats

Quin càrrec de la Conselleria d'Educació ha donat
instruccions a centres docents perquè procedissin a la retirada
de símbols no autoritzats?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bandera de les Illes Balears

Quines actuacions pensa portar el Govern de les Illes
Balears per obligar l'Ajuntament de Calvià que la bandera de les
Illes Balears onegi al costat d'una bandera d'Espanya de gran
grandària situada a una rotonda d'aquesta ajuntament?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Administracions Públiques

Té previst la Conselleria d'Administracions Públiques iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Té previst la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori iniciar expedients sancionadors per infraccions a la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears
contra les persones que utilitzin símbols no autoritzats en
immobles adscrits a serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat

Té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
iniciar expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears contra les
persones que utilitzin símbols no autoritzats en immobles
adscrits a serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Té previst la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria de Família i Serveis Socials

Té previst la Conselleria de Família i serveis Socials iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria de Salut

Té previst la Conselleria de Salut iniciar expedients
sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears contra les persones que
utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a serveis
públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Conselleria de Turisme i Esports

Té previst la Conselleria de Turisme i Esports iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients sancionadors contra les persones des de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència 

Té previst la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
iniciar expedients sancionadors per infraccions a la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears contra les
persones que utilitzin símbols no autoritzats en immobles
adscrits a serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures per evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els
ports

Té previst la Direcció General de Ports i Aeroports prendre
mesures per evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els
ports de la CAIB?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

SolAlicitud d'autorització de símbols no autoritzats

Ha rebut la Direcció General de Ports i Aeroports alguna
solAlicitud d'autorització de símbols no autoritzats per la Llei
sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Administracions Públiques

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Administracions
Públiques per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l'adquisició i la instalAlació de les
plaques identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears en els immobles
adscrits a serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials

Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Família i
Serveis Socials per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Salut

Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Salut per a
l'adquisició i la instalAlació de les plaques identificatives
exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears en els immobles adscrits a serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives
per part de la Conselleria de Turisme i Esports

Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Turisme i
Esports per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de l'adquisició i la instalAlació de plaques identificatives per
part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Quin cost té previst cobrir la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria d'Administracions Públiques

Com té previst la Conselleria d'Administracions Públiques
procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Com té previst la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat

Com té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat
procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Com té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats procedir a l'adquisició i la instalAlació de les
plaques identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis
públics, imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Com té previst la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria de Família i Serveis Socials

Com té previst la Conselleria de Família i Serveis Socials
procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria de Salut

Com té previst la Conselleria de Salut procedir a l'adquisició
i la instalAlació de les plaques identificatives per a tots els
immobles adscrits a serveis públics, imposades per la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Conselleria de Turisme i Esports 

Com té previst la Conselleria de Turisme i Esports procedir
a l'adquisició i la instalAlació de les plaques identificatives per a
tots els immobles adscrits a serveis públics, imposades per la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència 

Com té previst la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència procedir a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis públics,
imposades per la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Símbols no autoritzats al Parlament

En cas de colAlocació de símbols no autoritzats a l'edifici del
Parlament de les Illes Balears, té previst el Govern iniciar un
expedient sancionador contra la presidenta del Parlament de no
ser retirats?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçament de malalts i acompanyants per illes, 2013

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a tot l'any 2013)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
balears, a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència
per a la consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un
tractament?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçament de malalts i acompanyants per illes, 2013 (II)

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a tot l'any 2013)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
balears, a la península per assistir a l'hospital de referència per
a la consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un
tractament?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obertura d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí (I)

Quin dia es va notificar l'obertura de l'expedient contra el
director de l'IES de Marratxí als denunciats dels fets pels quals
es va prendre la decisió de l'esmentada incoació?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obertura d'expedient contra el director de l'IES de Marratxí (II)

Quin dia es va notificar l'obertura del seu primer expedient
disciplinari al director de l'IES de Marratxí?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coordinador general de l'ATB

Quina persona ocupa el lloc de treball de coordinador
general de l'ATB?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou producte turístic

A quin nou producte turístic dedicarà els 277.000 euros del
pressupost de 2014?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants (I)

Quants visitants hi ha hagut el mes de novembre de 2013?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants (II)

Quants visitants hi ha hagut el mes de desembre de 2013?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants (III)

Quants visitants hi ha hagut el mes de gener de 2014?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (I)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
novembre de 2012?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (II)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
desembre de 2012?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (III)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
gener de 2013?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (IV)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
gener de 2014?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (V)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
novembre de 2013?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planta hotelera oberta (VI)

Quin percentatge de planta hotelera ha estat oberta el mes de
desembre de 2013?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Especialitat d'hemodinàmica al nou Hospital de Can Misses

Té previst la Conselleria de Salut que el nou Hospital de Can
Misses ofereixi l'especialitat d'hemodinàmica?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Especialitat de cirurgia vascular al nou Hospital de Can Misses

Té previst la Conselleria de Salut que el nou Hospital de Can
Misses ofereixi l'especialitat de cirurgia vascular?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Especialitat de neurocirurgia al nou Hospital de Can Misses

Té previst la Conselleria de Salut que el nou Hospital de Can
Misses ofereixi l'especialitat de neurocirurgia?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hospital de dia psiquiàtric al nou Hospital de Can Misses

Té previst la Conselleria de Salut que el nou Hospital de Can
Misses tengui hospital de dia psiquiàtric?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitat de trastorn de conducta alimentària al nou Hospital de
Can Misses

Té previst la Conselleria de Salut que el nou Hospital de Can
Misses tengui unitat de trastorn de la conducta alimentària?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC al nou Hospital de Can Misses (I)

Quants de TAC té previst la Conselleria de Salut que tengui
el nou Hospital de Can Misses?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC al nou Hospital de Can Misses (II)

A quines especialitats estaran destinats els diferents TAC al
nou Hospital de Can Misses?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera per realitzar un TAC

Quina és la llista d'espera per realitzar actualment una prova
ordinària de TAC?

Palma, a 25 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donatius en espècies als partits polítics

Fa comptes la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts demanar
una relació d'empreses que fan donatius en espècies als partits
polítics?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tren de Sóller (1)

Quin és el criteri del Govern per interpretar la Resolució de
juny de 2005 que renova la concessió administrativa del tren de
Sóller, perquè es pugui garantir un servei públic de qualitat?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tren de Sóller (2)

Quin és el criteri tècnic que segueix el Govern per garantir
i acceptar que les propostes d'horaris suggerits per l'empresa
concessionària del tren de Sóller són els que millor s'adapten a
l'obligació de servei públic?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tren de Sóller (3)

Té present el Govern que l'empresa concessionària del tren
de Sóller no dóna publicitat ni informació suficient sobre els
bons de descompte per als residents?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tren de Sóller (4)

Quins criteris tècnics justifiquen que el tren de Sóller, en
tant que servei públic, aturi sistemàticament dos mesos l'any
durant l'hivern el servei, anant molt més enllà del que és una
simple aturada tècnica?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tren de Sóller (5)

Quins mecanismes de supervisió té a l'abast el Govern per
garantir el compliment de l'obligació de servei públic per part de
l'empresa concessionària del tren de Sóller?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestió de la torre de control de l'aeroport d'Eivissa (1)

Disposa el Govern de cap informe de seguiment i/o
avaluació sobre la gestió de la torre de control de l'aeroport
d'Eivissa, recentment privatitzada per AENA?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestió de la torre de control de l'aeroport d'Eivissa (2)

Quin seguiment fa el Govern, en el marc del Comitè de
coordinació aeroportuària, de la gestió de la torre de control de
l'aeroport d'Eivissa, per vigilar que el servei no es vegi alterat
per les noves circumstàncies?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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IB3 i protesta contra ordenança cívica

Per quin motiu els informatius d'IB3 no van cobrir el
seguiment de la protesta convocada per diversos colAlectius
socials contra l'ordenança "cívica" impulsada per l'Ajuntament
de Palma?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Ses Salines (I)

En quina situació es troba el centre de dia de Ses Salines?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Ses Salines (II)

Quines gestions ha fet per signar amb l'Ajuntament de Ses
Salines per tal de posar en funcionament el centre de dia?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Convenis per posar en funcionament un centre de dia (I)

Quins ajuntaments han signat convenis per posar en
funcionament un centre de dia durant l'any 2012?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Convenis per posar en funcionament un centre de dia (II)

Quins ajuntaments han signat convenis per posar en
funcionament un centre de dia durant l'any 2013?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Consell (I)

En quina situació es troba el centre de dia de Consell?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Puigpunyent (I)

En quina situació es troba el centre de dia de Puigpunyent?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Consell (III)

A dia d'avui, quin és el deute de la Conselleria amb
l'Ajuntament de Consell pel que fa al centre de dia?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP de Son Rullan de Palma (I)

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats els anys 2012 i 2013 en relació amb els problemes
detectats d'entrada d'aigua de pluja per la coberta de l'ala sud del
CEIP de Son Rullan de Palma?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP de Son Rullan de Palma (II)

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats els anys 2012 i 2013 en relació amb els problemes
detectats a la cornisa que dóna al pati del CEIP de Son Rullan
de Palma?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP de Son Rullan de Palma (III)

Quines actuacions preveu fer i quan la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats els anys 2012 i 2013 en
relació amb les deficiències a l'edifici del CEIP de Son Rullan
de Palma?

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reducció de la cartera de serveis

A l'acta de 25 del 3 de 2013 del Consell de Direcció de
Salut, a la pàgina 4 es recullen unes opinions del conseller,
textualment diuen: "El conseller agradece las palabras del Sr.
Toni Costa haciendo constar que desde Madrid es donde
deberían ser valientes para tomar otras medidas como la
reducción de la cartera de servicios". A què es refereix el >Sr.
Conseller? Quins són, segons l'opinió del Sr. Conseller, els
serveis que s'haurien de reduir? Ha presentat, com a conseller,
alguna proposta a Madrid? Ha manifestat aquesta opinió a
qualque Consell interterritorial de salut?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagaments per IVE

Durant els darrers mesos de l'any 2011 i els primers de l'any
2012 les dones que volien practicar una IVE a clíniques
autoritzades i derivades pel sistema sanitari públic, varen abonar
la factura de la intervenció per posteriorment ser reemborsada
la factura per l'Ibsalut. Quantes factures es varen presentar per
ser reemborsades? Quantes a data de 15 de febrer de 2014 estan
pendents de pagament? En el cas que no hi hagi factures
pendents, quina és la data de pagament de la darrera factura?
Quin va ser el total abonat per l'Ibsalut?
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Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcions del Sr. Rafael Nicolau Girart

Quines funcions concretes té encarregades el Sr. Rafael
Nicolau Girart a la Conselleria de Família i Serveis Socials?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assessorament del Sr. Rafael Nicolau Girart

En quins temes assessora l'equip directiu de la Conselleria
de Família i Serveis Socials el Sr. Rafael Nicolau Girart?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova FP bàsica (I)

En què consisteix, en línies generals, la nova formació
professional bàsica?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova FP bàsica (II)

Quines conseqüències tendrà l'aplicació de la nova formació
professional bàsica per a l'estructura del sistema educatiu
actual?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova FP bàsica (III)

Com afectarà el tractament integrat de llengües la formació
professional bàsica?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Implantació de l'FP dual (I)

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de la implantació de la formació professional dual
a les Illes Balears?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Implantació de l'FP dual (II)

Per quines raons no s'ha implementat la formació
professional dual a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mapa de l'oferta d'FP

En quin estat es troba la realització del mapa que ha de
planificar l'oferta educativa de formació professional a les Illes
Balears?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centre integrat d'hostaleria i turisme

Quines gestions s'han portat a terme des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per fer possible, com més
aviat millor, la creació d'un centre integrat d'hostaleria i turisme
a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 27 de febrer de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques programades (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques programades
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques urgents (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica durant 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



BOPIB núm. 140 -  7 de març de 2014 8765

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (II)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (III)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (IV)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica durant 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions programades en funcionament (I)

Quin és el nombre de sales d'operacions programades en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions programades en funcionament (II)

Quin és el nombre de sales d'operacions programades en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions programades en funcionament (III)

Quin és el nombre de sales d'operacions programades en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions programades en funcionament (IV)

Quin és el nombre de sales d'operacions programades en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions urgents en funcionament (I)

Quin és el nombre de sales d'operacions urgents en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions urgents en funcionament (II)

Quin és el nombre de sales d'operacions urgents en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Sales d'operacions urgents en funcionament (III)

Quin és el nombre de sales d'operacions urgents en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sales d'operacions urgents en funcionament (IV)

Quin és el nombre de sales d'operacions urgents en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consultes externes realitzades als hospitals públics (I)

Quin és el nombre de consultes externes realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2010, desglossat per primera consulta i per consultes
successives?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consultes externes realitzades als hospitals públics (II)

Quin és el nombre de consultes externes realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2011, desglossat per primera consulta i per consultes
successives?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consultes externes realitzades als hospitals públics (III)

Quin és el nombre de consultes externes realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2012, desglossat per primera consulta i per consultes
successives? 

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consultes externes realitzades als hospitals públics (IV)

Quin és el nombre de consultes externes realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2013, desglossat per primera consulta i per consultes
successives?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Urgències ateses realitzades als hospitals públics (I)

Quin és el nombre d'urgències ateses realitzades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Urgències ateses realitzades als hospitals públics (II)

Quin és el nombre d'urgències ateses realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2011, desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Urgències ateses realitzades als hospitals públics (III)

Quin és el nombre d'urgències ateses realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2012, desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Urgències ateses realitzades als hospitals públics (IV)

Quin és el nombre d'urgències ateses realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2013, desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (I)

Quin és el nombre d'urgències ingressades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (II)

Quin és el nombre d'urgències ingressades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011,
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (III)

Quin és el nombre d'urgències ingressades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012,
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (IV)

Quin és el nombre d'urgències ingressades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013,
desglossat per hospitals?
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Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies simples realitzades (I)

Quin és el nombre de radiologies simples realitzades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies simples realitzades (II)

Quin és el nombre de radiologies simples realitzades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies simples realitzades (III)

Quin és el nombre de radiologies simples realitzades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies simples realitzades (IV)

Quin és el nombre de radiologies simples realitzades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Telecomandaments realitzats (I)

Quin és el nombre de telecomandaments realitzats al Servei
de Salut de les Illes Balears, durant 2010, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Telecomandaments realitzats (II)

Quin és el nombre de telecomandaments realitzats al Servei
de Salut de les Illes Balears, durant 2011, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Telecomandaments realitzats (III)

Quin és el nombre de telecomandaments realitzats al Servei
de Salut de les Illes Balears, durant 2012, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Telecomandaments realitzats (IV)

Quin és el nombre de telecomandaments realitzats al Servei
de Salut de les Illes Balears, durant 2013, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ecografies servei RX (inclou Doppler) realitzades (I)

Quin és el nombre d'ecografies servei RX (inclou Doppler)
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ecografies servei RX (inclou Doppler) realitzades (II)

Quin és el nombre d'ecografies servei RX (inclou Doppler)
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ecografies servei RX (inclou Doppler) realitzades (III)

Quin és el nombre d'ecografies servei RX (inclou Doppler)
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ecografies servei RX (inclou Doppler) realitzades (IV)

Quin és el nombre d'ecografies servei RX (inclou Doppler)
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mamografies realitzades (I)

Quin és el nombre de mamografies realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2010, total i desglossat per
hospitals?
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Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mamografies realitzades (II)

Quin és el nombre de mamografies realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2011, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mamografies realitzades (III)

Quin és el nombre de mamografies realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2012, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mamografies realitzades (IV)

Quin és el nombre de mamografies realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2013, total i desglossat per
hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC realitzats (I)

Quin és el nombre de TAC realitzats al Servei de Salut de
les Illes Balears, durant 2010, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC realitzats (II)

Quin és el nombre de TAC realitzats al Servei de Salut de
les Illes Balears, durant 2011, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC realitzats (III)

Quin és el nombre de TAC realitzats al Servei de Salut de
les Illes Balears, durant 2012, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

TAC realitzats (IV)

Quin és el nombre de TAC realitzats al Servei de Salut de
les Illes Balears, durant 2013, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ressonàncies magnètiques realitzades (I)

Quin és el nombre de ressonàncies magnètiques realitzades
al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ressonàncies magnètiques realitzades (II)

Quin és el nombre de ressonàncies magnètiques realitzades
al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ressonàncies magnètiques realitzades (III)

Quin és el nombre de ressonàncies magnètiques realitzades
al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ressonàncies magnètiques realitzades (IV)

Quin és el nombre de ressonàncies magnètiques realitzades
al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013, total i
desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies intervencionistes realitzades (I)

Quin és el nombre de radiologies intervencionistes
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies intervencionistes realitzades (II)

Quin és el nombre de radiologies intervencionistes
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011,
total i desglossat per hospitals?
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Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies intervencionistes realitzades (III)

Quin és el nombre de radiologies intervencionistes
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiologies intervencionistes realitzades (IV)

Quin és el nombre de radiologies intervencionistes
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013,
total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PET-TAC realitzats (I)

Quin és el nombre de PET-TAC realitzats al Servei de Salut
de les Illes Balears, durant 2010, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PET-TAC realitzats (II)

Quin és el nombre de PET-TAC realitzats al Servei de Salut
de les Illes Balears, durant 2011, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PET-TAC realitzats (III)

Quin és el nombre de PET-TAC realitzats al Servei de Salut
de les Illes Balears, durant 2012, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PET-TAC realitzats (IV)

Quin és el nombre de PET-TAC realitzats al Servei de Salut
de les Illes Balears, durant 2013, total i desglossat per hospitals?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Aparells d'equipament tecnològic (I)

Quin és el nombre d'aparells d'equipament tecnològic del
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010, total i
desglossat per hospitals, dels següents aparells: TAC,
ressonància magnètica, mamògraf, ecògraf, telecomandament
RX, equip radioquirúrgic, arc multifuncional, sala convencional
RX, angiografia per substracció digital, gammacambra, bomba
de cobalt, accelerador de partícules, simulador, litotrícia
extracorpòria per ones de xoc, sala d'hemodinàmica, PET-TAC?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aparells d'equipament tecnològic (II)

Quin és el nombre d'aparells d'equipament tecnològic del
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2011, total i
desglossat per hospitals, dels següents aparells: TAC,
ressonància magnètica, mamògraf, ecògraf, telecomandament
RX, equip radioquirúrgic, arc multifuncional, sala convencional
RX, angiografia per substracció digital, gammacambra, bomba
de cobalt, accelerador de partícules, simulador, litotrícia
extracorpòria per ones de xoc, sala d'hemodinàmica, PET-TAC?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aparells d'equipament tecnològic (III)

Quin és el nombre d'aparells d'equipament tecnològic del
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2012, total i
desglossat per hospitals, dels següents aparells: TAC,
ressonància magnètica, mamògraf, ecògraf, telecomandament
RX, equip radioquirúrgic, arc multifuncional, sala convencional
RX, angiografia per substracció digital, gammacambra, bomba
de cobalt, accelerador de partícules, simulador, litotrícia
extracorpòria per ones de xoc, sala d'hemodinàmica, PET-TAC?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aparells d'equipament tecnològic (IV)

Quin és el nombre d'aparells d'equipament tecnològic del
Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2013, total i
desglossat per hospitals, dels següents aparells: TAC,
ressonància magnètica, mamògraf, ecògraf, telecomandament
RX, equip radioquirúrgic, arc multifuncional, sala convencional
RX, angiografia per substracció digital, gammacambra, bomba
de cobalt, accelerador de partícules, simulador, litotrícia
extracorpòria per ones de xoc, sala d'hemodinàmica, PET-TAC?

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Puigpunyent (II)

Quines gestions ha fet per signar amb l'ajuntament de
Puigpunyent per tal de posar en funcionament el centre de dia
de Puigpunyent?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de dia de Consell (II)

Quines gestions ha fet per signar amb l'ajuntament de
Consell per tal de posar en funcionament el centre de dia de
Consell?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 28 de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a consulta externa 

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital (Hospital Universitari de Son Espases,
Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor,
Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 28 de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 28 de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques als hospitals
públics

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques als hospitals
públics

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòleg/oga per a interrupcions voluntàries de l'embaràs a
Verge de la Salut

Hi ha hagut ginecòleg/oga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut el mes de
febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (III)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (IV)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (V)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma
i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses autoritzades pel
Servei de Salut, desglossades per clínica privada, el mes de
febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòlegs/ogues a cada hospital públic

Quants ginecòlegs/ogues hi ha a cada hospital públic de la
nostra comunitat autònoma, desglossats per hospitals, el mes de
febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòlegs/ogues objectors/es a cada hospital públic

Quants ginecòlegs/ogues hi ha a cada hospital públic de la
nostra comunitat autònoma, que s'han declarat objectors o
objectores per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospitals, el mes de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reial decret llei 16/2012

El Reial decret llei 16/2012 va establir que aquelles persones
que no compleixen les condicions d'assegurat o de beneficiari
del Sistema Nacional de Salut no podien obtenir la targeta
sanitària individual. Per rebre atenció sanitària regularitzada han
de subscriure un "conveni especial". El Reial decret 573/2013
fixava els preus i va entrar en vigor dia 1 de setembre de 2013.
Quantes persones han formalitzat aquests "convenis especials"
a les Illes Balears, desglossades per mesos, fins a finals de
febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de 28 de
febrer

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de 28 de febrer de 2014?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mantenir
uns augments de sou. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2154/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'Estatut d'Autonomia. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2197/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a futur del Consell de Mallorca.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei de ports. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2204/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millor finançament per a la sanitat. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2205/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats pendents d'abonament als centres docents no
concertats. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2206/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fira ITB de Berlín. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seu
electrònica. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2208/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions efectuades a Sa Costera. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
celebrats amb motiu del Dia de les Illes Balears. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J,
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol de colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca
per a l'intercanvi d'exposicions d'artistes a les Illes Balears.
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe sobre conjuntura econòmica. (Mesa de 5 de març de
2014).

RGE núm. 2212/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

conveni de colAlaboració per lluitar contra l'economia
submergida. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tracte als
autònoms. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2214/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes
d'emergències. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a especialitats
mèdiques al nou Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura
del nou Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2217/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a defensa dels consumidors. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2218/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a
decidir de les dones. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 2219/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper
institucional del Consell Insular de Mallorca. (Mesa de 5 de
març de 2014).

RGE núm. 2220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a rebuig a l'avantprojecte de llei d'avortament. (Mesa de 5 de
març de 2014).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Mantenir uns augments de sou

Sr. Vicepresident del Govern, creu que la societat de les Illes
Balears entén la seva obcecació de lluitar judicialment per
mantenir uns augments de sou sobre els quals la justícia ja s'ha
pronunciat en contra?

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reforma de l'Estatut d'Autonomia

Sr. President del Govern, ara que ha estat el dia de la Illes
Balears pensa que s'hauria d'impulsar una reforma de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Futur del Consell de Mallorca

Pensa el Govern de les Illes Balears que el Consell de
Mallorca s'ha de reduir a la mínima expressió tal com va
manifestar la setmana passada el president del Govern?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Modificació de la Llei de ports

Què suposarà la modificació de la Llei de ports,
especialment en relació amb el Pla General de Ports de les Illes
Balears, previst pel Govern de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Millor finançament per a la sanitat

Ens pot explicar el conseller de Salut la seva reivindicació
d'una sanitat millor finançada per a les Illes Balears manifestada
recentment a Madrid?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quantitat pendents d'abonament als centres docents no
concertats

De la partida destinada als centres docents no concertats de
la xarxa pública, podria la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats indicar quina ha estat l'evolució de les quantitats
pendents d'abonament des de juliol de 2011 fins avui?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fira ITB de Berlín

Com valora el Govern de les Illes Balears la Fira ITB
celebrada a Berlín recentment?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Seu electrònica

En què consisteix la seu electrònica que fou presentada
recentment pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Inversions efectuades a Sa Costera

Com valora el Sr. Conseller els efectes de les inversions
fetes recentment a Sa Costera?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
María Virtudes Ferrer i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Actes celebrats amb motiu del Dia de les Illes Balears

Quina valoració fa el vicepresident i conseller de
Presidència dels actes celebrats amb motiu del Dia de les Illes
Balears?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Protocol de colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca per
a l'intercanvi d'exposicions d'artistes a les Illes Balears

Com valora el Govern de les Illes Balears el protocol de
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca per a
l'intercanvi d'exposicions d'artistes a les Illes Balears?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Informe sobre conjuntura econòmica

Com valora el Govern de les Illes Balears l'informe sobre
conjuntura econòmica presentat recentment?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Conveni de colAlaboració per lluitar contra l'economia
submergida

Què suposarà per a la nostra comunitat autònoma el conveni
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Treball i Seguretat Social per lluitar contra l'economia
submergida?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Tracte als autònoms

Pensa el Sr. President que la legislació vigent dóna un tracte
just i adequat a les persones autònomes?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Víctimes d'emergències

Quina atenció psicològica reben les víctimes d'emergències?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Especialitats mèdiques al nou Hospital de Can Misses

Quines noves especialitats mèdiques oferirà el nou Hospital
de Can Misses en el moment de la seva obertura?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Obertura del nou Hospital de Can Misses

Sr. Conseller de Salut, quan pensen obrir el nou Hospital de
Can Misses?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Defensa dels consumidors

Sr. Conseller de Salut: defensarà els consumidors que han
pagat el cèntim sanitari vinculat a la benzina?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Dret a decidir de les dones

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, està vostè a
favor del dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Paper institucional del Consell Insular de Mallorca

Sr. Vicepresident, segons el Govern de les Illes Balears quin
és el paper institucional del Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Rebuig a l'avantprojecte de llei d'avortament

Sr. President, traslladarà al Govern d'Espanya el rebuig
social i del sector sanitari de les Illes Balears a l'avantprojecte
de llei d'avortament?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del Tribunal Superior de Justícia que condemna el Govern, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
funció pública, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resposta als docents, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament del Decret del TIL (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament del Decret del TIL (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
classes d'anglès i TIL, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retallada de 491 professors, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1972/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
memòria econòmica de la LOMQE (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
memòria econòmica de la LOMQE (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper
que atorga la LOMQE als consells escolars dels centres, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients disciplinaris als directors dels IES de Maó (I), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients disciplinaris als directors dels IES de Maó (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1978/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vots
dels consells escolars (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets
fonamentals, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes
de la demora en la tramitació de denúncies, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 1981/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calmar
els ànims de la comunitat educativa, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març
de 2014).

RGE núm. 2126/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vots
dels consells escolars (I), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de març de 2014).
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Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia que condemna el
Govern

Quina opinió li mereix a la consellera d'Administracions
Públiques la sentència del TSJ que condemna al Govern per
pujar el sou del Gabinet de Bauzá?

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.

Llei de funció pública

Amb qui ha consensuat el projecte de llei que té enllestit el
Govern sobre funció pública?

Palma, a 11 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 de
Cultura, Educació i Esports.

Resposta als docents

Per quin motiu no ha contestat les preguntes formulades pels
docents que s'han publicat a la web Aló, Sra. camps?

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Desenvolupament del Decret del TIL (I)

No troba la consellera que el mes de febrer de 2014 és un
poc tard per treure un esborrany de desenvolupament del Decret
del TIL quan es va començar a aplicar el setembre de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Desenvolupament del Decret del TIL (II)

Per quin motiu la Conselleria d'Educació no va consensuar
amb els sindicats docents ni el Decret 15/2013, de TIL, ni el
Decret 5/2013, i ara sí que ho vol fer amb l'ordre de
desenvolupament?

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Classes d'anglès i TIL

Li sembla científic i rigorós a la consellera d'Educació dir
que els pares no pagaran classes de repàs en anglès a causa del
TIL?

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Retallada de 491 professors

En quin punt del programa electoral del PP diu que el curs
2013-2014 es retallaran 491 professors?

Palma, a 12 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Memòria econòmica de la LOMQE (I)

Pensa la consellera d'Educació que la memòria econòmica
de la LOMQE serà suficient per posar-la en pràctica?

Palma, a 12 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Memòria econòmica de la LOMQE (II)

Ha finalitzat ja l'anàlisi que fa el Govern de les Illes balears
sobre si la memòria econòmica de la LOMQE serà suficient per
posar-la en pràctica?

Palma, a 12 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Paper que atorga la LOMQE als consells escolars dels centres

Què pensa la consellera d'Educació sobre el paper que la
LOMQE atorga als consells escolars dels centres?

Palma, a 12 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Expedients disciplinaris als directors dels IES de Maó (I)

Si cap inspector no proposà l'obertura dels expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó, qui va ser el
responsable de la iniciativa?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Expedients disciplinaris als directors dels IES de Maó (II)

La consellera Camps va prometre a principis del curs 2013-
2014 accelerar la tramitació dels expedients oberts als directors
dels IES de Maó, com s'explica que s'hagin exhaurit tots els
terminis legals en el procediment, com per exemple les mesures
cautelars?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Vot dels consells insulars (II)

És compatible la pretensió de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats de determinar el vot dels directors dels
centres docents als consells escolars amb el principi
constitucional del dret a la lliure expressió?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Drets fonamentals

Pensa la consellera d'Educació, Cultura i Universitats que
les instruccions d'un superior prevalen contra els drets
fonamentals recollits a la Constitució Espanyola?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Causes de la demora en la tramitació de denúncies

Quines són les causes que han pogut justificar una demora
tan prolongada en la tramitació de la denúncia feta contra el
director de l'IES de Marratxí des que aquesta va ser rebuda pel
Sr. García Moles fins que es comunica l'obertura de l'expedient
disciplinari a l'interessat, Sr. Jaume March?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Calmar els ànims de la comunitat educativa

Pensa la consellera que obrir nous expedients, com en el cas
del director de l'IES de Marratxí, dos mesos després de la
interrupció de la vaga indefinida dels docents, és la millor
manera de calmar els ànims de la comunitat educativa?

Palma, a 24 de febrer de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Vot dels consells escolars (I)

Atès que altres directors d'IES de les Illes Balears van votar
en els respectius consells escolars dels seus centres en contra o
en contra per assentiment els projectes TIL esmenats per la
conselleria, no creu la consellera que podria ser considerat
prevaricació obrir expedient sancionador únicament a Rafel
Andreu, Margarita Seguí i Jaume Bonet i no fer-ho en els altres
casos iguals o similars?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2021/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de mesures de suport al mecenatge cultural
(procediment d'urgència). (Mesa de 5 de març de 2014).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Impuls de mesures de suport al mecenatge cultural

L'article 44.1 de la Constitució Espanyola recull el dret de
tots a l'accés a la cultura. Els poders públics tenen la necessària
directriu d'afavorir i contribuir al desenvolupament de la cultura
i del sector cultural en les Illes Balears.

L'actual marc regulador, des del nostre Estatut, presenta un
model cultural que fa dependre el finançament de la cultura,
pràcticament íntegrament d'ajudes públiques. Sens dubte aquest
és un model que ha de superar-se. Si bé el sector públic ha de
seguir promocionant la cultura, ara resulta imprescindible
estimular la participació de la societat civil i la colAlaboració
públicoprivada.

Els poders públics han d'afavorir mitjançant incentius, que
altres agents puguin, també, contribuir mitjançant beneficis, és
per això que en la promoció i el finançament de la cultura
resulta necessari adoptar una sèrie de mesures normatives
tendents a impulsar i afavorir el mecenatge a les quatre illes.

A tal fi, es propiciaran les actuacions de mecenatge i la
participació d'entitats privades i particulars en el finançament de
les actuacions de protecció, conservació, restauració,
acreixement, recerca, documentació i divulgació del patrimoni
cultural de les Illes Balears.

És per això que, en benefici de l'interès dels ciutadans de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular proposa l'adopció
dels següents punts d'acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures oportunes a fi de regular els
beneficis aplicables al mecenatge cultural realitzat per persones
físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de les
Illes Balears.

Palma, a 27 de febrer de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaració d'interès turístic regional de
manifestacions i esdeveniments culturals populars en l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a cessament del ministre Soria, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 5 de març de 2014).

RGE núm. 1994/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
als immigrants i als drets humans, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 5 de
març de 2014).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Declaració d'interès turístic regional de manifestacions i
esdeveniments culturals populars en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma dels Illes Balears

La promoció i l'ordenació del turisme regional figuren entre
les competències exclusives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, segons l'establert a l'article 30.11 del nostre Estatut
d'Autonomia.

Entre les funcions de promoció, tenen una especial
rellevància les dirigides a la conservació dels certàmens, festes
o esdeveniments populars quant a exponents de la civilització i
de l'herència històrica i cultural d'un poble.

Les Illes Balears són fecundes en esdeveniments de gran
bagatge popular que constitueixen manifestacions del seu
patrimoni cultural i també signifiquen elements d’atracció
turística a què resulta necessari donar suport i reconèixer en la
mesura en què contribueixen a configurar la imatge turística del
nostre arxipèlag.

Actualment, aquest fenomen està tant lligat al turisme, que
es fa recomanable el reconeixement, el foment i el
desenvolupament d'aquests esdeveniments com autèntics i
irrenunciables recursos turístics a través de tècniques pròpies de
l'activitat administrativa de foment consistents en l'atorgament
d'estímuls honorífics que valorin aquest tipus de manifestacions
singulars vinculades a la imatge promocional de la nostra
comunitat.

La categoria de “Festa d'Interès Turístic Regional” és una
denominació honorífica, atorgada pels diferents governs
autonòmics a certàmens, festes o esdeveniments populars que se
celebren en diferents províncies o localitats i que ofereixen
interès real des del punt de vista turístic.

La comunitat autònoma dels Illes Balears per la seva
rellevància turística i el seu patrimoni cultural hauria de
potenciar, a través d'aquesta mateixa denominació, els seus
costums i manifestacions populars tradicionals que, per si soles,
constitueixen un atractiu turístic de primer ordre i que són
susceptibles de convertir-se en festes d'interès turístic nacional
o internacional.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup parlamentari Popular
proposa, per al seu debat i aprovació, la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que
inclogui al Reglament de la Llei de turisme el procediment i les
condicions d'atorgament de la declaració de "festa d'interès
turístic regional de les Illes Balears” com a distinció dirigida a
reconèixer la rellevància turística de festes, esdeveniments o
manifestacions d'índole cultural, popular o artística, que se
celebrin al territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 28 de febrer de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cessament del ministre Soria

La unanimitat política, de la societat civil i dels agents
econòmics i socials a les Illes Balears contra les prospeccions
petrolieres que en aquests moments tramita el Govern
d’Espanya han topat amb la insensibilitat més absoluta de
l’actual ministre de Turisme i Indústria.

Ni els milers d’alAlegacions presentades contra el projecte de
Cairn Energy ni el seu origen canari, que li hauria d’atorgar un
punt de sensibilitat sobre aquesta qüestió, no han servit perquè
el Sr. Soria escolti i faci cas de l’amenaça més greu sobre el
nostre medi ambient i el turisme, els dos puntals del
desenvolupament de la nostra comunitat, que sempre haurien
d'anar de la mà.

El Sr. Soria no sols ha desoït totalment el clam dels pobles
de les Illes Balears i de les seves institucions, sinó que ha
manifestant la seva total submissió als interessos del lobby
petrolier amb una apologia reiterada i desafortunada de
l’explotació petroliera de la Mediterrània que tergiversa la
realitat i va contra el sentit comú i comunitari. Entre d’altres:

- Ha dit que tanmateix, les prospeccions no es poden aturar,
desautoritzant fins i tot el president de la CAIB, quan aquest
desgavell es pot aturar amb un simple decret per part del
Govern central, sense haver d’indemnitzar els promotors de
les prospeccions.
- Ha afirmat que trobar petroli a la Mediterrània seria la
millor notícia econòmica per a Espanya dels darrers 25 anys.
- Ha arribat a presumir que l’extracció de petroli pot afavorir
un turisme a l’estil d’Aràbia Saudí.
- Ha negat el dret del seu propi poble a opinar sobre les
prospeccions petrolieres de la multinacional Repsol, que
també amenacen les costes de l’arxipèlag canari.

De fet, fins i tot el president de la Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) va demanar fa
dies en un gest sense precedents que el ministre Soria fos cessat,

perquè estava clar que no defensa el turisme ni molt menys el
nostre turisme.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears demana al president del
Govern espanyol que cessi el ministre de Turisme i Indústria per
la seva defensa a ultrança de les prospeccions petrolíferes sense
tenir en compte les seves repercussions mediambientals i
econòmiques per a la nostra comunitat.

Palma, a 24 de febrer de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Els immigrants i els drets humans

El 6 de febrer de 2014 un grup d’unes 40 persones
immigrants intentaren arribar nedant a Ceuta a través de l’espigó
proper a Tarajal, zona fronterera entre Espanya i Marroc.
Prèviament ho havien intentat unes 250 persones per via
terrestre, sense èxit.

Contra aquestes 40 persones que nedaven cap a Ceuta, les
autoritats espanyoles varen llançar pilotes de goma i bales de
salva. Això és el que varen relatar les persones immigrants que
es varen quedar a la zona de Marroc i que observaren el que
succeïa així com diverses ONG de Ceuta. Aquests fets varen ser
negats en primera instància per el màxim responsable de la
Guàrdia Civil i posteriorment es modificà la versió per part del
ministre d’Interior explicant, que “no tiraban a dar, sino que
tenia un efecto disuasorio”. Uns vídeos gravats per ciutadans
anònims així ho demostraren. El resultat d’aquesta acció varen
ser 15 persones ofegades. 

Algunes persones arribaren a Ceuta. Hi havia agents dels
cossos de seguretat, que, immediatament, expulsaren els
nouvinguts cap a Marroc. Els termes usats per aquest tipus
d’actuació sembla ser “expulsió en calent”, terme que no
existeix a cap legislació de l’Estat espanyol, tal com ho
demostra la voluntat del Govern d’Espanya que ja ha anunciat
la modificació de la legislació vigent en matèria d’estrangeria
per tal de donar cobertura legal aquest tipus d’expulsió.

Aquests fets han generat una ampla contestació social i
política. Fins i tot la comissària europea d’Interior, la Sra
Cecilia Malmstrom, es va dirigir a les autoritats espanyoles
demanant explicacions pels fets, a la vegada que mostrava la
seva “greu preocupació”.
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Des de qualsevol punt de vista, conservador o progressista,
llançar pilotes de goma contra persones que estan nedant, es
com a mínim un comportament imprudent.

Per altra banda, l’expulsió de persones immigrants ha de
complir amb tota la legalitat vigent a nivell nacional, així com
respectar tots els acords internacionals que l’Estat espanyol ha
signat.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
per al seu debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta la mort de 15
persones per ofegament prop de la costa de Ceuta, sense l’auxili
per part dels cossos de seguretat que presenciaven els fets.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè modifiqui tota la normativa necessària per
tal que no pugui ser interpretable per part de cap autoritat
política, civil o militar, i que no deixi lloc a dubtes que no es
poden disparar o llançar bales de qualsevol tipus, pilotes de
goma o qualsevol altre producte que pugui danyar la integritat
física contra persones que estan nedant.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que qualsevol modificació de la Llei d’estrangeria
sigui fruit del consens social i polític, i garanteixi els drets
humans de les persones que intenten immigrar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a potenciar i consensuar una política migratòria a
escala europea que garanteixi els drets humans de les persones
que intenten immigrar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a investigar acuradament per tal d’aclarir d’on i de qui
va sortir l’ordre de disparar bales de goma i, conseqüentment,
a destituir els o les responsables.

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 6793/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació a
països de la Unió Europea (II).  (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Quina quantitat s'ha cobrat per facturació a països de la
Unió Europea per atenció sanitària, realitzada des de 2002
fins a 31 de desembre de 2011, distribuïda per anys i per
gerències (Hospital Son Dureta-Hospital Universitari Son
Espases, Fundació Hospital Son Llàtzer, Fundació Hospital
d'Inca, Fundació Hospital de Manacor, Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca, Hospital Can Misses d'Eivissa, Hospital

Mateu Orfila de Menorca i Hospital de Formentera),
emmarcada en el Fons de Cohesió del Sistema Nacional de
Salut?

Any Import Liquidació Anual Fons 
Cohesió Sanitària

2007 3.507.315,07

2008 2.680.312,08

2009 4.664.954,78

2010 9.429.587,87

2011 9.556.187,87

2012 6.691.096,00

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7452/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute del Govern
amb els consells.  (BOPIB núm. 67, de 11 d'octubre de 2012).

Quin és el deute real del Govern als consells insulars,
desglossat per illes?

Amb les contestacions a les preguntes RGE núm. 5126/2013
a 5137/2013 resta contestada aquesta pregunta.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 105/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a despesa real (I).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quina ha estat la despesa real de l'Hospital Son Espases
durant l'any 2012?

L'import dels documents comptables OP comptabilitzats
l'any 2012 contra el centre gestor 60101 (Hospital Son Espases)
varen ser de 285.352.941,01 euros.

L'import dels documents comptables OP comptabilitzats
l'any 2012 contra el centre gestor 60199 (Hospital Son Espases
mecanisme de pagament extraordinari proveïdors) varen ser de
153.455.194,72 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 1857/13 a 1859/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
reunions comissió mixta d'Economia i Hisenda 2011, 2012 i
2013.  (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quantes reunions ha mantingut la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda, prevista en la disposició transitòria 9a,
punt 3, durant els anys 2011, 2012 i 2013?

No s'han realitzat reunions de la comissió esmentada durant
els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 22 de novembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3412/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (III).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital de Manacor
des de l'any 2007 a 2012, desglossat per anys?

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.297 1.254 1.165 1.178 1.089 1.024

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5127/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Mallorca 2011.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent al 2011?

No hi ha res pendent de pagament al Consell Insular de
Mallorca corresponent a l'exercici 2011.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5128/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Mallorca 2012.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent al 2012?

El pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca a 29
de novembre de 2013, corresponent a l'exercici 2012, és de
67.359.756,64 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5129/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Menorca 2010.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent al 2010?

El pendent de pagament al Consell Insular de Menorca a 29
de novembre de 2013, corresponent a l'exercici 2010, és de
4.500.000 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5130/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Menorca 2011.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent al 2011?

No hi ha res pendent de pagament al Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2011.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5131/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Menorca 2012.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca corresponent al 2012?

El pendent de pagament al Consell Insular de Menorca a 29
de novembre de 2013, corresponent a l'exercici 2012, és de
8.215.011,57 euros, dels quals 1.031.680,33 euros es pagaran a
través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) el proper 10 de
desembre, i 1.200.000 euros s'han tornat a la conselleria d'origen
segurament per qualque errada en el procediment.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5132/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular d'Eivissa 2010.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent al 2010?

El pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa, a 29 de
novembre de 2013, corresponent a l'exercici 2010, és de
4.500.000 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5133/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular d'Eivissa 2011.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent al 2011?

No hi ha res pendent de pagament al Consell Insular
d'Eivissa corresponent a l'exercici 2011.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5134/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular d'Eivissa 2012.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular d'Eivissa corresponent al 2012?

El pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa, a 29 de
novembre de 2013, corresponent a l'exercici 2012, és de
8.932.595,56 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5135/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular de Formentera 2010.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent al 2010?

El pendent de pagament al Consell Insular de Formentera a
29 de novembre de 2013, és de 3.000.000 euros, que es pagaran
a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) el proper 10
de desembre.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5136/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular de Formentera 2011.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent al 2011?

El pendent de pagament al Consell Insular de Formentera
corresponent a l'exercici 2011, a 29 de novembre de 2013, és de
2.625.000 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5137/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
Insular de Formentera 2012.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Formentera corresponent al 2012?

El pendent de pagament al Consell Insular de Formentera
corresponent a l'exercici 2012, a 29 de novembre de 2013, és de
2.288.272,22 euros.

Palma, 9 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 10369/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a denúncies a
fiscalia jutjats per delicte mediambiental.  (BOPIB núm. 118,
d'11 d'octubre de 2013).

Quantes denúncies dels agents de Medi Ambient per
construccions no autoritzades a espais protegits ha tramitat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori? Quantes
ha derivat a la Fiscalia o als jutjats?

D'acord amb els arxius del Servei d'Agents de Medi
Ambient, costen catorze actes relacionades amb denúncies
mediambientals, cinc a Mallorca, cap a Menorca i nou a Eivissa
i Formentera.
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Les catorze actes s'han tramès als òrgans competents. A data
d'avui, no s'ha derivat cap acta a Fiscalia o als jutjats.

Palma, 27 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10463/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a redacció
plans de gestió de la xarxa natura. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Per què la conselleria no ha encomanat la redacció dels
plans de gestió de la Xarxa Natura als seus serveis tècnics?

L'article 42.3 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, derivat
del mandat legal establert per l'article 4.4 de la Directiva
Hàbitats, estableix que s'han de declarar les zones especials de
conservació (ZEC) en el termini màxim de 6 anys des de
l'aprovació de les llistes de llocs d'importància comunitària
(LIC), juntament amb l'aprovació del corresponent pla o
instrument de gestió.

Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
partir de la llista inicial de LIC, aprovada per la Comissió
Europea en setembre de 2006, havien de començar els tràmits
per elaborar els plans de gestió i declarar les ZEC. Per a
l'elaboració dels plans o instruments de gestió es necessiten
professionals amb una formació específica i concreta amb els
continguts dels plans de gestió que requereix la Unió Europea.
Per tant, es necessita de professionals amb una formació tècnica
concreta que garanteixi que els plans de gestió dels ZEC de
Balears siguin els adequats segons els criteris de la Comissió
Europea. Atès que el termini legal estipulat per a l'elaboració
dels plans de gestió abraçava des del 2006 fins el 2012, i que a
l'inici de la legislatura, el juny de 2011, encara no s'havia fet res
al respecte, es va fer imprescindible l'elaboració i tramitació
dels instruments i mesures de conservació i gestió el més aviat
possible.

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

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 10759/13 i 10787/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a nivell de coneixements de la llengua
catalana a llocs de treball de personal funcionari i laboral
adscrits a 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 cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria

d'Administracions Públiques (www.caib.es), Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa del nivell de coneixement
de llengua catalana que tenen establert com a requisit d'ocupació
cada un dels llocs de treball, en el seu cas.

Així mateix, us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es
va publicar en el BOIB 119 Ext. l'acord del Consell de Govern,
de 10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i de modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consells de Govern de dates: 06/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10766/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a 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 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.
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10773/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

En el BOIB núm. 70, 14/05/2009, es va publicar la resolució
del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el
registre i  la publicació oficial de l'acord de la Comissió
Negociadora del Conveni ColAlectiu del Personal Laboral de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatiu a les funcions
de les categories professionals.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10780/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat? 

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 pagina web de la Conselleria d'Administracions
Públiques (www.caib.es), Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

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. 10794/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat . (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria

d'Administracions Públiques (www.caib.es), Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de forma
completa la relació de llocs de treball (RLT) de l'administració
autonòmica, amb indicació expressa del nivell de català exigit,
en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.

Així mateix, us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es
va publicar en el BOIB 119 Ext. l'acord del Consell de Govern,
de 10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i de modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consells de Govern de dates: 06/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 10837/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 10846/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).

Quants llocs de treball de personal funcionari  adscrits a
cada una de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

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

Palma, 3 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 10850/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).

Quants llocs de treball de personal laboral adscrits o
personal propi a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears? 

L'IBESTAT no té personal laboral adscrit ni propi. L'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears no té cap lloc de
treball de personal laboral amb requisit de coneixement de
llengua catalana. La Fundació BIT té noranta-un llocs de treball
que tenen establert el requisit de coneixements de llengua
catalana.

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

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 10853/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quants llocs de treball de personal laboral adscrits  o
personal propi a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

A les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials hi ha
cent cinquanta-nou llocs de treball de personal laboral propi que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.

Palma, 29 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 10857/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits 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).

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a cada una 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 la 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.

Així mateix, us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es
va publicar en el BOIB 119 Ext. l'acord del Consell de Govern,
de 10 d'agost de 2012, d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball, d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i de modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consells de Govern de dates: 06/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 10860/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal funcionari
adscrits 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).

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi, denominació i característiques d'aquest)
adscrits a cada una 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?

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

Palma, 29 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11018/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a campanya
publicitària del tractament de llengües.  (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).

A quina partida o partides pressupostàries (secció, centre
de cost i programa) s'han aplicat les quantitats econòmiques
necessàries, indicant quines són en euros, per produir la
campanya publicitària del Tractament Integrat de Llengües
que està fent els mesos de setembre i octubre de 2013?

A cap partida.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11098/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control
dels drets del personal estatutari. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).

Es controla d'alguna forma els drets de personal estatutari
adscrit a la concessionària de l'Hospital de Son Espases? En
cas afirmatiu, quin és el protocol o document que regula
aquest control o seguiment? Se solAlicita còpia. 

El personal estatutari adscrit a la concessionària de
l'Hospital de Son Espases no veu minvat cap dels seus drets
reconeguts com a personal estatutari.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 11149/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a recursos
contra l'aplicació de la Llei 4/2008.  (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).

Quina és la relació de tots els recursos contenciós
administratiu interposats contra l'aplicació de la Llei 4/2008
de les Illes Balears?

Relació dels expedients administratius de responsabilitat
patrimonial derivada de l'aplicació de la Llei 4/2008 de les Illes
Balears, en relació amb els quals s'ha interposat recurs
contenciós administratiu, segons consta a la Direcció General
d'Ordenació del Territori.

Aquesta direcció general no té constància de quina és la
situació procedimental de cada un d'ells.

- 2008
RP/2008/5 Sta. Eulària des Riu
RP/2008/7 Sant Joan de Labritja
RP/2008/9 Sta. Eulària des Riu

- 2009
RP/2009/1 Andratx
RP/2009/2 Pollença
RP/2009/3 Pollença
RP/2009/4 Andratx
RP/2009/5 Andratx
RP/2009/6 Andratx
RP/2009/7 Felanitx
RP/2009/8 Santa Eulària des Riu
RP/2009/11 Andratx
RP/2009/12 Pollença
RP/2009/13 Pollença
RP/2009/14 Sóller
RP/2009/15 Pollença
RP/2009/16 Pollença
RP/2009/17 Pollença
RP/2009/22 Santa Eulària des Riu
RP/2009/27 Santa Eulària des Riu
RP/2009/30 Pollença
RP/2009/31 Santa Eulària des Riu
RP/2009/32 Santa Eulària des Riu
RP/2009/33 Santa Eulària des Riu
RP/2009/35 Santa Eulària des Riu

- 2011
RP/1/2011 Pollença

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 11160/13 a 11162/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a nombre de persones adscrites a diferents centres de
salut (I a III). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Nombre 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 de'n Rabassa, CS Can Pastilla
i CE Trencadors, desglossats per centre de salut durant el
2011, el 2012 i des de dia 1 de gener a 30 de setembre de 2013.

TSI- 2011:
- Rafal Nou: 15.126.
- Coll de'n Rabassa: 17.091.
- Can Pastilla: 15.947.
- Trencadors: 16.512.

TSI- 2012:
- Rafal Nou: 15.257.
- Coll de'n Rabassa: 17.297.
- Can Pastilla: 16.094.
- Trencadors: 16.567.

TSI- 2013:
- Rafal Nou: 15.353.
- Coll de'n Rabassa: 17.350.
- Can Pastilla: 16.246.
- Trencadors: 16.652.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 11163/13 a 11171/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a nombre d'urgències ateses a  Son Llàtzer (I a IX).
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Nombre d'urgències ateses a l'Hospital Son Llàtzer durant
el 2011, el 2012 i  i des de dia 1 de gener a 30 de setembre de
2013.

Nombre d'urgències ateses a l'àrea de traumatologia de
l'Hospital Son Llàtzer durant el 2011, el 2012 i  i des de dia 1
de gener a 30 de setembre de 2013.

Número  d'urgències ateses a l'àrea de traumatologia de
l'Hospital 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 de'n Rabassa, CS Can
Pastilla i CE Trencadors, desglossats per centre de salut
durant el 2011, el 2012 i des de dia 1 de gener a 30 de
setembre de 2013. 

- HSLL 2011- Acumulat. Urgències: 101.886.
- HSLL 2012- Acumulat. Urgències: 94.273.
- HSLL Gen-Set 2013.     Urgències: 71.400.
- HSLL (Tra) 2011- Acumulat. Urgències: 293.
- HSLL (Tra) 2012- Acumulat. Urgències: 158.
- HSLL (Tra) Gen-Set 2013. Urgències: 99.

C. Salut 2011:
- Coll de'n Rabassa: 19.
- Rafal Nou: 26
- Can Pastilla: 20.
- Trencadors: 15.
Total: 80

C. Salut 2012:
- Coll de'n Rabassa: 13.
- Rafal Nou: 17
- Can Pastilla: 8.
- Trencadors: 6.
Total: 44

C. Salut 2013:
- Coll de'n Rabassa: 7.
- Rafal Nou: 2
- Can Pastilla: 4.
- Trencadors: 6.
Total: 19.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 11175/13 a 11180/13 i 11193/13
a 11213/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a nombre d'ingressos a l'Hospital Son Llàtzer
(I a VI), a visites a consultes externes a l'Hospital Son Llàtzer
(I a IX), a cost de les consultes externes a l'Hospital de Son
Llàtzer (I a III) i a cost de les consultes externes de
rehabilitació a l'Hospital Son Llàtzer (I a III). (BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013). 

A causa de l'extensió, les respostes queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 11190/13 a 11192/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a cost de les intervencions quirúrgiques a l'Hospital
Son Llàtzer (I a III). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Cost econòmic de les intervencions quirúrgiques, a
traumatologia de l'Hospital 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
de'n Rabassa, CS Can Pastilla i CE Trencadors, desglossats
per centre de salut durant el 2011, el 2012 i des de dia 1 de
gener a 30 de setembre de 2013. 

L'import de les intervencions quirúrgiques vénen recollides
a les ordres: Ordre del conseller de Salut i Consum, d'11 de
setembre de 2008, de modificació de l'Ordre de la consellera de
Salut i Consum, de 22 de desembre de 2006, per la qual
s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres
sanitaris de la Xarxa pública de les Illes Balears per la prestació
de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o
usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social
(BOIB núm. 131, 18/09/2008) i la Resolució del director general
del Servei de Salut de modificació dels annexos I i II de l'Ordre
de la Conselleria de Salut i Consum, de 22 de desembre de 2006
(BOIB núm. 40, 17/03/2012), de les quals us adjuntam còpia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 11220/13 a 11222/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a cost de les sessions de rehabilitació a l'Hospital Son
Llàtzer (I a III). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Cost econòmic de les sessions de rehabilitació a l'Hospital
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 de'n Rabassa, CS Can Pastilla
i CE Trencadors, desglossats per centre de salut durant el
2011, el 2012 i des de dia 1 de gener a 30 de setembre de 2013.

C. Salut 2011:
- CS Rafal Nou: 25,00 euros.
- CS Coll den Rabassa: 25,00 euros.
- Can Pastilla: 25,00 euros.
- Trencadors: 25,00 euros.

C. Salut 2012:
- CS Rafal Nou: 32,00 euros.
- CS Coll den Rabassa: 32,00 euros.
- Can Pastilla: 32,00 euros.
- Trencadors: 32,00 euros.

C. Salut 2013:
- CS Rafal Nou: 32,00 euros.
- CS Coll den Rabassa: 32,00 euros.
- Can Pastilla: 32,00 euros.
- Trencadors: 32,00 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 11279/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a beques
universitàries de mobilitat 11-12.  (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Quan s'han fet els pagaments efectius de les beques
universitàries de mobilitat corresponents al curs 2011-2012?

La Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement ha tramitat els expedients de concessió de les
beques i ha tramès el corresponent ordre de pagament. Ara
depèn de la Tresoreria General fer efectiu aquest pagament,
d'acord amb el pla de disposició de fons.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 11280/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a beques
universitàries de mobilitat 12-13.  (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Quan s'han fet els pagaments efectius de les beques
universitàries de mobilitat corresponents al curs 2012-2013?

Amb data 22 de novembre de 2013 es va publicar la
proposta de resolució definitiva de la concessió de les beques
universitàries de mobilitat corresponents al curs 2012-2013. Una
vegada acabi el termini d'alAlegacions es dictarà la resolució de
concessió per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.

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

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 11308/13 i 11309/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a inauguració de curs del cercle artístic de Ciutadella
i inauguraciód el curs escolar de l'IES Josep M Quadrado de
Ciutadella. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Per què no va assistir la consellera d'Educació ni ningú en
representació de la conselleria a la inauguració del curs del
Cercle Artístic de Ciutadella? Per què no va assistir la
consellera d'Educació ni ningú en representació de la
conselleria a la inauguració del curs escolar celebrat per l'IES
Josep Maria Quadrado de Ciutadella?

Per motius d'agenda.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 11331/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instalAlacions
del CEP (I). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Qui va prendre la decisió de cedir part de les instalAlacions
del CEP sites a l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella
a l'Escola de Turisme Felipe Moreno?

Els organismes adients en virtut de la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 11408/13, 11620/13, 11791/13
i 11962/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Fundació Jardí Botànic de Sóller el 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació Jardí Botànic de
Sóller durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
ni funcional ni orgànica amb la conselleria.
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Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 11425/13, 11571/13, 11742/13
i 11913/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant els anys 2010, 2011, 2012
i 2013. 

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de Medi Ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom.

Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 11435/13, 11581/13, 11752/13
i 11923/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Gestió Urbanística de Balears, SA els anys 2010, 2011,
2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Gestió Urbanística de
Balears, SA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

Atès que Gestió Urbanística de Balears, SA (GESTUR) és
una societat mercantil vinculada, en la que la participació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és minoritària, es
considera que aquest organisme no forma part del sector públic
autonòmic i, per tant, no és un organisme públic dependent de
l'Administració de la CAIB, per la qual cosa no es pot facilitar
la informació solAlicitada.

Palma, 4 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. 11444/13, 11590/13, 11761/13
i 11932/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears el
2010, el 2011, 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 Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant el 2010, el 2011, el
2012 i el 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL, amb CIF
B57126708, no ha lliurat cap factura a l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant els anys 2010, 2011,
2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 11454/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Semilla el 2010. (BOPIB
núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Semilla durant el 2010. 

No existeixen factures lliurades de Distribuciones Pal 2002,
SL a Semilla.

Palma, 21 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 11486/13, 11657/13, 11828/13
i 11998/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2010, 2011,
2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de Medi Ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom.

Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 11492/13, 11493/13, 11663/13
i 11664/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb
FOGAIBA el 2010 i el 2011; i a factures de Star Clínic Care
Group, SL amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears el 2010 i el 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a FOGABIA durant el 2010 i el
2011.

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears durant el 2010 i el 2011.

L'empresa Star Clínic Care Group, amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a FOGAIBA durant els anys 2010 i 2011.

Us recordem que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 11531/13, 11702/13, 11873/13
i 12043/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group, SL amb
la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera el
2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a Fundació del Museu i Centre
Cultural de Formentera el 2010, el 2011, 2l 2012 i el 2013.

Cap factura.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 11535/13, 11706/13, 11877/13
i 12047/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group amb
Fundació Jardí Botànic de Sóller el 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a Fundació Jardí Botànic de
Sóller durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
ni funcional ni orgànica amb la conselleria.

Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 11735/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental el 2012. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental durant el 2012. 

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental durant el 2012.

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

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 11743/13 i 11914/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Consorci de Transports de Mallorca durant el 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Consorci de Transports de
Mallorca durant el 2012 i el 2013.

No consta en el registre del Consorci de Transports de
Mallorca cap factura lliurada per l'empresa Distribuciones Pal
2002, SL durant els anys 2012 i 2013.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 11748/13, 11749/13, 11919/13
i 11920/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb FOGAIBA el 2012 i el 2013; factures de Distribuciones
Pal 2002, SL amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears 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 FOGAIBA durant el 2012
i el 2013.

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears durant el 2012 i el 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a Fogaiba durant els anys 2012 i 2013.

Us recordem que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
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Palma, 3 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 11771/13 i 11942/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
SEMILLA durant el 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a SEMILLA durant el 2012
i el 2013.

A l'empresa SEMILLA no consta cap factura lliurada durant
el 2012 i 2013 per l'empresa Distribuciones Pal 2002, SL. 

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 11774/13 i 11945/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA durant 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 Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA durant el 2012 i el 2013.

La societat Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708 durant el
2012 i el 2013.

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

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 11777/13 i 11948/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Tramvia de la Badia de Palma, SA en els anys 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant els anys 2012 i 2013.

En els arxius de Tramvia de la Badia de Palma, SA no
consten factures lliurades per Distribuciones Pal 2002, SL
durant els anys 2012 i 2013.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 11821/13 i 11991/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clínic Care Group, SL amb
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2012
i el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group amb CIF B57673410 a l'Agència Balear de l'Aigua i de
la Qualitat Ambiental durant el 2012 i el 2013.

L'empresa Star Clínic Care Group, amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental durant els anys 2012 i 2013.

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 12073/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a persones
solAlicitants de plaça en un centre de dia (I). (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013).

Quantes persones en situació de dependència han solAlicitat
una plaça en un centre de dia en el municipi de Palma, durant
l'any 2012 i durant l'any 2013?

A l'any 2012, 124 persones varen solAlicitar plaça a un centre
de dia i durant l'any 2013 i fins a dia d'avui, 100 persones han
solAlicitat una plaça a un centre de dia en el municipi de Palma.

Palma, 29 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 12076/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de
centre de dia creades. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Quantes noves places de centre de dia gestionades per
l'Ajuntament de Palma per a persones en situació de
dependència s'han creat  l'any 2012 i l'any 2013?

A l'any 2012 i a l'any 2013 no s'han creat noves places i no
hi ha demanda ni llista d'espera en els centres de dia gestionats
per l'Ajuntament de Palma.

Palma, 18 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 12077/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places de
centre de dia que es crearan. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Quantes noves places de centre de dia es crearan en el
municipi de Palma durant el proper any 2014?

A la data, el nombre  de places són suficients. Quan sigui
necessari incrementar-les es prendran les mesures pertinents.

Palma, 25 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 12830/13 a 12834/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IBICLINIC SL 2 (I a V). (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 Ibsalut 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 del nombre d'RNM d'exploració
convencional, d'exploració doble, d'exploració infantil,
d'exploració cardíaca  i plus d'exploració d'urgència
realitzades durant la pròrroga del contracte i el seu cost
econòmic.

El nombre d'RNM d'exploració convencional realitzades
durant la pròrroga del contracte és de 2.466 i el seu cost
econòmic és de 258.930,00 euros.

El nombre d'RNM d'exploració doble realitzades durant la
pròrroga del contracte és de 101 i el seu cost econòmic és de
19.190,00 euros.

El nombre d'RNM d'exploració infantil realitzades durant la
pròrroga del contracte és de 40 i el seu cost econòmic és de
7.600,00 euros.

El nombre d'RNM d'exploració cardíaca realitzades durant
la pròrroga del contracte és de 0 i el seu cost econòmic és de 0
euros.

El nombre d'RNM plus d'exploració d'urgència  realitzades
durant la pròrroga del contracte és de 0 i el seu cost econòmic
és de 0 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 12835/13 i 12836/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a centres de salut que tenen signat el seu contracte de
gestió (I i II). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació nominal dels centres de salut que tenen signat el
seu contracte de gestió, desglossat per illes, de l'any 2012 i de
l'any 2013 a data de 30 d'octubre.

Els centres de salut que tenen signat el seu contracte de
gestió l'any 2012 són:

- Illa d'Eivissa: Centre de Salut Can Misses, Centre de Salut
Es Viver, Centre de Salut Sant Jordi, Centre de Salut Sant
Antoni, Centre de Salut de Vila, Centre de Salut  de Santa
Eulària.

- Illa de Formentera: Centre de Salut de Formentera.
- Illa de Menorca: no hi ha cap contracte de gestió signat

amb cap centre de salut de Menorca.
- Illa de Mallorca: no hi ha cap contracte de gestió signat

amb cap centre de salut de Mallorca.

Els centres de salut que tenen signat el seu contracte de
gestió l'any 2013, a data 30d'octubre són:

- Illa d'Eivissa: Centre de Salut Can Misses, Centre de Salut
Es Viver, Centre de Salut Sant Jordi, Centre de Salut Sant
Antoni, Centre de Salut de Vila, Centre de Salut  de Santa
Eulària.

- Illa de Formentera: Centre de Salut de Formentera.
- Illa de Menorca: no hi ha cap contracte de gestió signat

amb cap centre de salut de Menorca.
- Illa de Mallorca:
* Sector Migjorn: Escola Graduada, Sóller, Trencadors,

Muntanya, Platja de Palma, Son Gotleu, Santa Maria, Pont
d'Inca i Llucmajor.

* Sector Ponent: Valldargent, Esporles, Sta. Catalina, Pere
Garau, Palmanova, Son Rutllan, Son Cladera, Andratx, Calvià,
Camp Redó, A. Bennàssar, Casa del Mar i s'Escorxador.

* Sector Llevant: Manacor, Santanyí, Campos, Felanitx,
Vilafranca, Porto Cristo, Artà, Capdepera i Son Servera.

* Sector Tramuntana: Sa Pobla, Sineu, Alcúdia, Inca i
Pollença.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 12860/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a torrent de
Coanegra (3).  (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Quines gestions ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori davant les reiterades peticions d'entitats
com l'Associació Amics de la Vall de Coanegra o l'Ajuntament
de Santa Maria del Camí perquè es compleixin les resolucions
de la mateixa conselleria pel que fa al torrent de Coanegra?

- Dictar resolucions administratives de retirada de reixes
incompatibles amb la Llei d'aigües.

- Enviar als AMAS a fer actes de comprovació de
compliment de resolucions administratives.

- S'ha fet ingrés per part de l'entitat sancionada de les
sancions econòmiques imposades.

- Dur a terme un seguiment de la zona.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 12876/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Hervás, relativa a convocatòria
consorci d'aigües.  (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de
2013).

Quan pensa el Govern de les Illes Balears convocar els
membres del Consorci d'Aigües de les Illes Balears per
constituir-se com a tal i iniciar així la seva labor com a
organisme participat en la gestió de l'aigua?

L'Assemblea General del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears es va reunir el passat dia 13 de maig de 2013.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 12942/13 a 12944/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig,
relatives a agressions a la posidònia (I a III).  (BOPIB núm.
123, de 8 de novembre de 2013).

Quants expedients ha obert el Govern de les Illes Balears
per agressions a la posidònia al llarg de l'any 2013?
Quantes sancions i de quina quantia han estat imposades pel
Govern de les Illes Balears per agressions a la posidònia al
llarg de 2013? Quants dels disset expedients sancionadors per
agressions a la posidònia oberts el 2012 estan resolts i quants
han acabat amb una resolució sancionadora?

67 expedients sancionadors.
Encara no s'han resolt els 67 expedients sancionadors

esmentats a la pregunta anterior. En cas que el procediment
d'aquests expedients acabi en resolució sancionadora la quantia
de la multa és de 500 euros.

Quatre han pagat la sanció; tres estan a constrenyiment; un
està pendent de recurs d'alçada i nou estan en període
d'instrucció.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 13611/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a ampliació
amarraments en Port Adriano (Calvià), justificació de mercat.
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Es justifica, d'acord amb la demanda, l'ampliació de més de
vuitanta amarraments a Port Adriano? Especificar la resposta.

Qualsevol demanda d'ampliació d'amarraments de ports va
acompanyada d'un estudi socioeconòmic realitzat pel
concessionari, que s'adjunta a la solAlicitud de demanda. Aquest
document forma part de l'expedient corresponent i és el
justificant de l'esmentada demanda d'ampliació.

Palma, 13 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 13612/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervas, relativa a ampliació
amarraments en Port Adriano (Calvià), justificació
mediambiental.  (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

Es justifica, des del punt de vista mediambiental,
l'ampliació de més de vuitanta el número d'amarraments a Port
Adriano (Calvià)?

El projecte va ser sotmès a l'adequat control mediambiental,
d'acord amb la normativa vigent. Consta a l'expedient l'estudi
d'impacte ambiental així com altres documents que s'han
incorporat com a resposta a algunes alAlegacions de particulars
i per esmenar les deficiències apuntades pel Ministeri de Medi
Ambient.

Palma, 13 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 13614/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a previsió de
reunions de la Comissió de Bioseguretat.  (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Té prevista la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori convocar properament la Comissió de Bioseguretat?
En quins terminis?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
mitjançant la Direcció General de Medi Rural i Marí, té previst
convocar la Comissió de Bioseguretat de les Illes Balears -
regulada per l'article 4 del Decret 66/2007, de 25 de maig, pel
qual s'estableixen l'organització i les competències en matèria
d'utilització confinada i d'alliberament voluntari d'organismes
modificats genèticament (OMG), i es crea i regula el Registre
d'Organismes Modificats Genèticament a la Comunitat
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Autònoma de les Illes Balears- dins el primer trimestre de l'any
2014.

Palma, 4 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 13659/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la delegació d'educació de Menorca.  (BOPIB núm. 125, de
22 de novembre de 2013).

Compleix l'article 82 de la Llei de funció pública de les
Illes Balears el nomenament de Federico Grau Colom en el seu
lloc de feina adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca?

No s'ha produït cap nomenament del senyor Federico Grau
Colom a un lloc de feina adscrit a la Delegació de Menorca. Ha
estat reclamat per la conselleria seguint el procediment habitual
per realitzar tasques per necessitats de servei.

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

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 13660/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la delegació d'educació de Menorca (II). (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Amb quins fonaments jurídics (llei i article) es basa el
nomenament de Federico Grau Colom en el seu lloc de feina
adscrit a la Delegació d'Educació de Menorca?

No s'ha produït cap nomenament del senyor Federico Grau
Colom dins l'organigrama de la conselleria. El senyor Federico
Grau Colom és un interí del cos docent de secundària.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 13661/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la delegació d'educació de Menorca (III). (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Quins és el nom i les funcions del lloc de feina que ocupa
Federico Grau Colom dins l'organigrama i plantilla de la
Delegació d'Educació a Menorca?

És un funcionari interí del cos docent de secundària que ha
reclamat la conselleria per necessitats del servei, seguint el
procediment habitual. 

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

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 13662/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la delegació d'educació de Menorca (IV). (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Quins és el procediment que s'ha seguit per al nou
nomenament de Federico Grau Colom dins l'organigrama i
plantilla de la Delegació d'Educació a Menorca?

No s'ha produït cap nomenament del senyor Federico Grau
Colom dins l'organigrama de la conselleria. El senyor Federico
Grau Colom  ha estat reclamat per la conselleria per realitzar
tasques en la Delegació Territorial de Menorca per necessitats
de servei.

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

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 13679/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mòdul de
formació pràctica en empreses (I). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores a Menorca en el
mòdul de formació pràctica en empreses en el curs 2013-2014?

Des de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional només us podem informar del nombre
d'empreses colAlaboradores en el mòdul formació en centres de
treball dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de
formació professional i del mòdul formació pràctica en
empreses dels programes de qualificació professional inicial.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, té per objecte garantir i protegir
pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats
públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i
especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.
En desenvolupament d'aquesta llei orgànica se'n va aprovar el
reglament pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
L'article 3 de la Llei Orgànica 15/1999 defineix el concepte de
dades de caràcter personal com qualsevol a) informació referent
a persones físiques identificades o identificables.

Las dades corresponents al curs 2013-2014 no les podem
facilitar fins que finalitzi el curs acadèmic.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 13689/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte pilot
del SAD d'alta intensitat (II). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Quins  són els consells insulars que estan desenvolupant el
2013 i desenvoluparan el 2014 el Projecte Pilot de SAD d'alta
intensitat?

Els consells insulars són el Consell de Mallorca, el Consell
de Menorca, el Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera.

Palma, 25 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BZ)

A les Preguntes RGE núm. 13709/13 i 13710/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a taxa per la utilització privativa o l'aprofitament
especial de béns de domini públic del Servei de Salut de les
Illes Balears (I i II). (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

Quina quantitat econòmica s'ha recaptat amb la taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini
públic del Servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a
terme mitjançant concessió o autorització administrativa, des
de dia 1 de gener de 2013 fins a dia d'avui? Quins són els
conceptes i les seves quantitats, recaptades amb la taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini
públic del Servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a
terme mitjançant concessió o autorització administrativa, des
de dia 1 de gener de 2013 fins a dia d'avui?

No s'ha recaptat cap import amb "la taxa per la utilització
privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic del
Servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a terme
mitjançant concessió o autorització administrativa", des de dia
1 de gener de 2013 fins a dia d'avui.

No s'ha recaptat res en concepte de taxa per la utilització
privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic del
Servei de Salut de les Illes Balears que es duguin a terme
mitjançant concessió o autorització administrativa, des de dia 1
de gener de 2013 fins a dia d'avui.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 13867/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desviament
pressupostari 2013 de l'àrea de salut de Menorca. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

En quins conceptes i serveis es produeix la desviació
pressupostària per al 2013 pel que fa a l'Àrea de Salut de
Menorca?

Subministres: material quirúrgic i assistencial, reactius i
anàlegs, implantes i osteosíntesis.

Farmàcia hospitalària: antiinfecciosos, antineoplàstics  i
immunomoduladors.

Manteniment: electricitat.
Hoteleria: neteja.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 13885/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vídeo " A Mallorca,
en bon mallorquí". (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).

Què ha facturat IB3 a la Fundació Jaume III pel vídeo "A
Mallorca, en bon mallorquí" emès per la televisió pública
autonòmica?

IB3 no ha facturat res per l'emissió del vídeo de la Fundació
Jaume III "A Mallorca, en bon mallorquí". No ha participat en
la seva producció. L'objectiu de la facturació ha estat
exclusivament per a l'emissió.

Santa Ponça, 16 de desembre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 13923/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
retribució bruta del coordinador general de l'ATB. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

Quina retribució bruta anual té el coordinador general de
l'ATB, Sr. Aloy?

Tenia la retribució que li corresponia per la seva condició de
funcionari de carrera, 43.369,03 euros.

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 13924/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
funcions del coordinador general de l'ATB. (BOPIB núm. 126,
de 29 de novembre de 2013).

Quines funcions té el coordinador general de l'ATB?

El coordinador general de l'ATB, com a personal funcionari
en comissió de serveis, que finalitzà el 30 de juny de 2013,
exercia les següents funcions:

- Presidia les comissions de treball relacionades amb els
projectes aprovats pel consorci de la Borsa de Places.
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- Coordinava i supervisava el desenvolupament dels
esmentats projectes.

- Establia les directrius de treball dels equips tècnics.
- Coordinava els projectes amb els municipis i associacions

empresarials turístiques promotores.
- Realitzava la diagnosi turística de les considerades zones

madures i el desenvolupament dels projectes pilot definits en el
PITIB.

Palma, 12 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 13993/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a anuncis de la
Fundació Jaume III " A Mallorca, en bon mallorquí" (I).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

Quin nombre d'anuncis de la Fundació Jaume III "A
Mallorca, en bon mallorquí" s'han emès a IB3 Televisió fins a
la data actual, 25 de novembre de 2013?

El nombre d'anuncis emès ha estat un total de 31 passes fins
el dia 25 de novembre.

Santa Ponça, 16 de desembre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 13994/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a anuncis de la
Fundació Jaume III " A Mallorca, en bon mallorquí" (II).
(BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

Quins ingressos ha obtingut IB3 Televisió per l'emissió dels
anuncis de la Fundació Jaume III "A Mallorca, en bon
mallorquí" fins a la data actual, 25 de novembre de 2013?

L'import de la facturació dels passes emesos fins el dia 25 de
novembre ha estat de 5.190,90 euros.

Santa Ponça, 16 de desembre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 14803/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (1). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quins són els objectius que la Conselleria d'Educació es
planteja amb la realització de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i en anglès a primer, tercer i cinquè d'educació primària?

Ajudar a la presa de decisions per tal de millorar el sistema
educatiu de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 14804/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (2). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quin marc teòric referencial s'ha seguit en l'elaboració de
les proves d'avaluació diagnòstica de la competència
comunicativa en català, castellà i anglès?

El mateix que a la resta d'avaluacions de diagnòstic
realitzades des del curs 2008/2009.

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

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 14805/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (3). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quin serà l'ús que es farà de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Ajudar a la presa de decisions per tal de millorar el sistema
educatiu de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 14806/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (4). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Si l'objectiu de la realització de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès és analitzar els canvis en els resultats entre les proves
d'ara i les que es faran el mes de maig, utilitzaran les mateixes
proves?

Dependrà dels resultats de l'anàlisi estadístic TRI.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 14807/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (5). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quins professionals de l'educació han elaborat les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?

Docents en actiu, igual que a la resta d'avaluacions de
diagnòstic realitzades des del curs 2008/2009.

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

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 14808/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (6). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quins són els criteris que s'han utilitzat per a la selecció de
professionals que han elaborat les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Igual que a la resta d'avaluacions de diagnòstic realitzades
des del curs 2008/2009. Es realitza una selecció dels docents en
actiu interessats en l'elaboració, tenint en consideració
l'experiència en avaluacions anteriors i en les àrees i nivells on
es realitzaran les proves.

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

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 14809/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (7). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Quins són les característiques tècniques de les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?

Les mateixes que a la resta d'avaluacions de diagnòstic
realitzades des del curs 2008/2009.

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

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 14810/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (8). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Es realitzaran proves de context amb l'objectiu d'identificar
els factors ambientals que potencialment s'associen als
resultats acadèmics i analitzar la relació entre aquests factors
i els resultats de les proves d'avaluació diagnòstica de la
competència comunicativa en català, castellà i anglès?

Igual que a la resta d'avaluacions de diagnòstic realitzades
des del curs 2008/2009, s'ha demanat omplir un full informatiu
sobre les característiques de l'alumnat avaluat.

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

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 14811/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (9). (BOPIB núm.
127, de 5 desembre de 2013).

Per què els professors no han tengut accés a les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa que
han passat als seus centres?

Perquè s'han seguit els mateixos processos que altres estudis
nacionals i internacionals.

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

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 14812/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (10). (BOPIB
núm. 127, de 5 desembre de 2013).

El fet d'excloure els directors de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa, és una prova de
desconfiança envers els directors?

No, en cap cas és per desconfiança. A més, els directors no
han quedat exclosos, han tingut la mateixa participació que
altres estudis de caràcter nacional i internacional i seran els
primers a conèixer els resultats del seu centre educatiu i de les
Illes Balears.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 14815/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (13). (BOPIB
núm. 127, de 5 desembre de 2013).

Quins són els centres seleccionats, especificats per
població, de cada una de les Illes per efectuar les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa en
català, castellà i anglès?

Trenta-cinc a Mallorca, sis a Menorca, vuit a Eivissa i un a
Formentera, tots ells elegits aleatòriament.

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

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 14816/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (14). (BOPIB
núm. 127, de 5 desembre de 2013).

Com es garanteix que els centres que han aplicat les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa no es
passaran tot el curs entrenant l'alumnat per tal d'obtenir
millors resultats?

A part que no disposen de cap model de les proves de
novembre, es tracta d'una mostra aleatòria i representativa de
l'alumnat de Balears, per tant, el maig no tenen perquè ser
elegits els mateixos centres que el novembre.

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

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 14817/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (15). (BOPIB
núm. 127, de 5 desembre de 2013).

Com s'estructuren els resultats de les proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa en català, castellà
i anglès?

Pel global de la comunitat autònoma, desagregats per illes
i titularitat. A més, els centres elegits aleatòriament com a part
de la mostra rebran els resultats estadístics distribuïts per cursos
i matèries.

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

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 14879/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ple del
Parlament de les Illes Balears de 16 de juliol de 2013.  (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

El passat dia 16 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears. Què varen
cobrar cada un dels consellers per assistir als plenaris de 16
de juliol de 2013? Es demana relació de cada un dels
consellers.

Nom Conselleria 16/07/13

Joaquín Garcia Economia i Competitivitat 240,16i

Núria Riera Martos Administracions Públiques 240,16i

Joana Maria Camps Educació, Cultura i Universitats 240,16i

Sandra Fernández Família i Serveis Socials 240,16i

José Vicente Marí Hisenda i Pressuposts 240,16i

Antonio Gómez Vicepresident i Presidència 240,16i

Gabriel Company Agricultura, Medi Ambient i
Territori

240,16i

Carlos Delgado Turisme i Esports 240,16i

Martí Sansaloni Salut 240,16i

Palma, 10 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 14880/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ple del
Parlament de les Illes Balears de 2 de juliol de 2013.  (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

El passat dia 2 de juliol es varen celebrar tres plens
extraordinaris en el Parlament de les Illes Balears. Què varen
cobrar cada un dels consellers per assistir als plenaris de 2 de
juliol de 2013? Es demana relació de cada un dels consellers.

Nom Conselleria 16/07/13

Joaquín Garcia Economia i Competitivitat 240,16i

Núria Riera Martos Administracions Públiques 240,16i

Joana Maria Camps Educació, Cultura i Universitats 0,00i

Sandra Fernández Família i Serveis Socials 240,16i

José Vicente Marí Hisenda i Pressuposts 240,16i

Antonio Gómez Vicepresident i Presidència 240,16i

Gabriel Company Agricultura, Medi Ambient i
Territori

240,16i

Carlos Delgado Turisme i Esports 240,16i

Martí Sansaloni Salut 240,16i

Palma, 10 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
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Ordre de Publicació
CV)

A les Preguntes RGE núm. 14899/13, 14900/13 i 14901/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a interrupcions voluntàries de l'embaràs (I a III).
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs,  químiques
i quirúrgiques s'han realitzat als hospitals públics de la nostra
comunitat autònoma, desglossat per hospitals, des de dia 1 de
gener de 2013 al 30 de novembre de 2013?

Total IVES 
01/01-30/11/2013

Químic Quirúrgic Totals

Hospital Son Espases 29 5 34

Hosp. Verge de la Salut 359 0 359

Hospital Son Llàtzer 342 0 342

Hospital de Manacor 178 1 179

Hospital Comarcal Inca 159 0 159

H.Gral. Mateu Orfila 112 5 117

Hospital Can Misses 340 0 340

Hospital Formentera 28 0 28

Total Illes Balears 1547 11 1558

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 14902/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IV). (BOPIB núm. 127, de 5
desembre de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, des de dia 1 de gener
de 2013 al 30 de novembre de 2013? 

El nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs des de
dia 1 de gener de 2013 a 30 d'octubre de 2013 varen ser 359.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CY)

A les Preguntes RGE núm. 14909/13 i 14910/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a ginecòleg/ginecòloga a cada hospital públic (I-II).
(BOPIB núm. 127, de 5 desembre de 2013).

Quants  ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de novembre de 2013? 

Quants  ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs,  desglossat per hospital, el mes de novembre de
2013? 

- Ginecòlegs/ginecòlogues objectors de consciència 2013:
HUSE: 30.
HSLL: 10.
HCIN: 6.
HM: 9.
HCM: 5.
HGMO: 3.
Formentera: 0.

- Total ginecòlegs/ginecòlogues hospitals 2013:
HUSE: 33.
HSLL: 22.
HCIN: 12.
HM: 16.
HCM: 12.
HGMO: 9.
Formentera: 2.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 15032/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme cultural.
(BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Reiterant la pregunta escrita RGE núm. 10897/13 relativa
a recuperació del turisme de procedència estatal, i atès que la
resposta de la conselleria em solAlicita que aclareixi l'expressió
"Països Catalans", torn a formular la pregunta de la següent
manera: atès que existeixen trets culturals, lingüístics i
històrics compartits entre les Illes Balears i la resta de
territoris de l'antiga Corona d'Aragó, té la conselleria pensat,
dins de l'objectiu de recuperació del turisme de procedència
estatal, alguna acció o producte vinculat a la promoció de la
nostra comunitat als esmentats territoris?

Atès que també existeixen trets culturals, lingüístics i
històrics compartits amb la resta de l'Estat espanyol, on el seu
turisme ha estat el més afectat per la crisi, durant el mes
d'octubre es dugueren a terme unes presentacions del destí
turístic Illes Balears amb cada una de les seves marques
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) a cinc ciutats
espanyoles, Màlaga, València, Bilbao, Madrid i Barcelona, amb
l'objectiu de presentar la diversa oferta de productes turístics
que ofereix el destí durant tot l'any i impulsar, a la vegada, la
connectivitat.

Els roadshows estaven formats per les següents activitats
promocionals:

1. un viatge de quinze bloggers a les nostres illes, tres
procedents de Màlaga, tres de València, tres de Madrid, tres de
Bilbao i tres de Barcelona.

2. una presentació experiencial "5 sentits".
3. un workshop amb les marques Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera i línies aèries (Air Berlín, Air Europa, Vueling,
Ibèria i Air Nostrum) i marítimes (Baleària, Trasmediterrània i
Iscomar), per donar a conèixer més a fons el destí turístic amb
un format tecnològic innovador (oficina turística virtual-projecte
Escaparate) i possibilitar obrir vies de negoci a les empreses
colAlaboradores. 

4. un street branding, acció de street marketing dirigida al
consumidor final, que consisteix a realitzar-se una fotografia en
el centre de les ciutats, entrant en la imatge seleccionada d'una
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de les nostres illes, i pujar-la a Instagram o Twitter amb
l'etiqueta #venyllevateelmomento# per poder participar en un
concurs i guanyar un viatge per a dues persones al nostre destí.

L'impacte d'aquestes accions ha estat el següent, han
participat més de 200 agències i majoristes de viatges, 60
representants de premsa i autoritats i 50 prescriptors
(associacions empresarials, federacions esportives, bloggers,
escoles universitàries,...)

Quant a l'impacte de l'etiqueta "ven y llévate el momento" ha
arribat a les 976.417 comptes, 9.070.899 impressions i 2.000
piulades de 733 persones diferents.

Palma, 16 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DA)

A la pregunta RGE núm. 15036/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a intercanvi
d'experiències turístiques amb Catalunya.  (BOPIB núm. 128,
de 13 de desembre de 2013).

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

Arran de la celebració dels roadshows a distintes ciutats
espanyoles, es firmà un conveni de colAlaboració amb la
comunitat autònoma del País Basc per a la posada en marxa de
totes aquelles accions que promoguin la competitivitat dels
destins dins del mercat nacional, intercanvi d'accions
publicitàries dels destins, millores en la connectivitat, la
innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector turístic.

Es va donar trasllat d'aquest conveni per a la seva signatura
a les comunitats de Catalunya, València, Andalusia i Madrid i
en aquests moments s'espera la resposta.

Els possibles àmbits de colAlaboració són els següents:
- Crear o implementar programes conjunts per a la millora

de la competitivitat i l'intercanvi de dades estadístiques entre
ambdues comunitats autònomes.

- Donar suport al desenvolupament d'iniciatives conjuntes
per a la millora de la connectivitat en l'àmbit de la seva
comunitat autònoma.

- Compartir coneixements, innovacions i desenvolupaments
que puguin redundar en l'optimització d'eines, aplicacions o
processos relacionats amb la implantació de nous productes
turístics o millora dels existents.

- Amb la finalitat de donar suport al desenvolupament
turístic d'ambdues comunitats autònomes, se compartiran
experiències i coneixement en el desenvolupament de plans de
desenvolupament turístic.

- Realitzar o promoure conjuntament activitats de trobada en
benefici del sector turístic.

- Intercanvi d'accions publicitàries del destí entre ambdues
comunitats autònomes.

- Qualsevol altra estratègia o accions que s'acordin entre les
parts en el marc de les anteriorment descrites i enumerades. 

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1864/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre el servei d'orientació
laboral del SOIB i l'atenció als colAlectius més vulnerables.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març 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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1960/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre l'informe d'avaluació
intermedi del Pla d'igualtat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març 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'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2150/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, sobre el compliment de les determinacions
vigents del projecte de restaurant a l'Oratori de Portals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
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Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1893/14 i 1895/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de febrer de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Sr. Marc Pons i Pons i la diputada Sra. Francesca L. Armengol
i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a  donacions
de persones jurídiques a partits polítics i a resoldre el conflicte
amb la comunitat educativa (BOPIB núm. 137, de 12 de febrer
d'enguany) per les preguntes RGE núm. 2153/14 i 2154/14,
relatives a mantenir uns augments de sou i a reforma de l'Estatut
d'Autonomia (publicades en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears,
RGE núm. 1336/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2014, atès l'escrit RGE núm. 2031/14, presentat
pel Grup parlamentari MÉS, conformement amb l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014, fins al proper dia 2
d'abril de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de
les Illes Balears, RGE núm. 1552/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2014, atès l'escrit RGE núm. 2031/14, presentat
pel Grup parlamentari MÉS, conformement amb l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014, fins al proper dia 9
d'abril de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Procediment d'urgència per a les InterpelAlacions RGE

núm. 8392/12, 325/14 i 1213/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm. 2044/14
a 2046/14, presentats pel Grup Parlamentari Socialista, i
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i amb la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que les interpelAlacions esmentades, relatives
a política general en matèria de benestar social, a expedients en
relació amb la política educativa del Govern i a Pla de garantia
juvenil a les nostres illes, es tramitin per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 397/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2010/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a dragatge del
Port de Maó amb garanties mediambientals i per a la salut
pública, publicada al BOPIB núm. 135, de 312 de gener de
2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

       Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, dels membres de
la Mesa de la cambra, i dels senadors elegits en
representació de la CAIB i que estan dotades
pressupostàriament.

B. La Sra. Noemí Camps i Villalonga, adscrita al Grup
Parlamentari Socialista com a personal eventual es troba en
situació de baixa per maternitat des del dia 13 de febrer de
2014.

C. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 2131/2014 del dia 3 de març de 2014,
solAlicita el nomenament del Sr. Francisco José Fernández
Terrés, com a personal eventual adscrit al grup parlamentari
esmentat mentre duri la baixa per maternitat de la Sra.
Noemí Camps i Villalonga.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada el dia 5 de març de
2014.

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Francisco José Fernández i Terrés com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 5 de març de
2014; exclusivament mentre duri la baixa per maternitat de
la Sra. Noemí Camps i Villalonga.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 5 de març de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de
2014.

-  Pàg. 8653 i 8693. Respostes a preguntes, apartat AR)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 14939/13, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 14959/13, ...
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