
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  14 de març de 2014 VIII legislatura Núm. 141  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 1728/14, relativa a política general en matèria de prospeccions petrolíferes. 8828

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 4338/13, relativa a reducció de l'IVA cultural fins al 4%. 8828

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 3469/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de salut sexual i reproductiva.
8828

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 1881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
dinamisme empresarial. 8829

B) RGE núm. 1877/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Reial Decret 1/2014. 8829

C) RGE núm. 1879/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconeixement
a les dones. 8829



8814 BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014

D) RGE núm. 1882/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió amb
el secretari d'Estat de Cultura. 8829

E) RGE núm. 1884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del
deute de l'ATB. 8829

F) RGE núm. 1890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la Llei
d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. 8829

G) RGE núm. 1891/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autorització
d'una escoleta a Palmanyola. 8829

H) RGE núm. 1894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions a un
partit polític. 8830

I) RGE núm. 2153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mantenir uns augments
de sou. 8830

J) RGE núm. 1886/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
dels joves al sector agrícola. 8830

K) RGE núm. 1883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Challenge
Ciclista Volta a Mallorca. 8830

L) RGE núm. 1885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell assessor
del voluntariat de protecció civil de les Illes Balears. 8830

M) RGE núm. 1887/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
la Fundació Projecte Jove. 8830

N) RGE núm. 1888/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació en els
tallers d'ocupació que ofereix el SOIB. 8831

O) RGE núm. 1892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desprestigi,
menyspreu i humiliació a la comunitat educativa. 8831

P) RGE núm. 1880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
transport terrestre i mobilitat de les Illes Balears. 8831

Q) RGE núm. 1889/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació. 8831

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) Punts 3 i 4 de la Moció RGE núm. 1729/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de prospeccions
petrolíferes 8831

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 1707/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima i
de la creació de la taxa per tal de finançar el coordinador independent d'slots i l'exigència de la seva immediata retirada. 8831

1.5. INFORMACIONS

A) Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1878/14 i 2154/14. 8832



BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014 8815

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 8430/13, relativa a servei policial d'atenció al turista. 8832

B) RGE núm. 9274/13, relativa a independència del Consell Consultiu. 8832

C) RGE núm. 1339/14, relativa a suport a les empreses del sector de les energies renovables. 8832

D) RGE núm. 1340/14, relativa a nou règim especial per a les Illes Balears. 8833

E) RGE núm. 9828/13, relativa a atenció als malalts neurodegeneratius i atenció fisioterapeuta. 8833

F) RGE núm. 11061/13, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 8833

G) RGE núm. 12837/13, relativa a incorporació de l'alumnat immigrant en una escola inclusiva. 8833

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ

A) RGE núm. 10340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (I). 8833

B) RGE núm. 10341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (II). 8833

C) RGE núm. 10342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (III). 8834

D) RGE núm. 10343/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (IV). 8834

E) RGE núm. 10344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (V). 8834

F) RGE núm. 10345/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (VI). 8834

G) RGE núm. 10346/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (VII). 8834

H) RGE núm. 10347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (VIII). 8834

I) RGE núm. 10348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (IX). 8835

J) RGE núm. 10349/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
farmàcia hospitalària (X). 8835

K) RGE núm. 14007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en
transport sanitari no urgent (I). 8835



8816 BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 1217/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compravenda de vehicles usats. 8835

B) RGE núm. 1413/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de l'IPC anual a les taxes. 8835

C) Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència del Consell
Consultiu. 8835

D) RGE núm. 9681/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de l'Advocacia de la CAIB. 8836

E) RGE núm. 13233/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Canal de Menorca com a lloc d'interès comunitari (LIC).
8836

F) RGE núm. 15462/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat. 8836

G) RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gran pacte social per a un nou model econòmic. 8836

H) Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 1339/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les empreses del sector
de les energies renovables. 8836

I) Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears. 8836

J) RGE núm. 9976/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contra la salut sexual i el tràfic de persones. 8837

K) Punts 1, 2, 3, 4, 5 i 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 8837

L) Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 12837/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació de l'alumnat
immigrant en una escola inclusiva. 8837

2.5. INFORMACIÓ

A) Rebuig de l'escrit RGE núm. 457/14, de solAlicitud de la Sra. Consellera d'Administracions Públiques. 8837

B) Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut RGE núm. 14008/13 a 14016/13.
8837

C) Retirada dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9828/13. 8838

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15533/13. 8838

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 2340/14, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3469/13, relativa a política general
en matèria de salut sexual i reproductiva. 8838

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2157/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius a la
contractació (I). 8841

B) RGE núm. 2158/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius a la
contractació (II). 8841



BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014 8817

C) RGE núm. 2159/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius a la
contractació (III). 8841

D) RGE núm. 2160/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a promocionar
l'ocupació autònoma. 8841

E) RGE núm. 2161/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a microcrèdits de
projectes d'emprenedoria. 8842

F) RGE núm. 2162/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (I). 8842

G) RGE núm. 2163/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (II). 8842

H) RGE núm. 2185/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a garantir la
intermediació laboral. 8842

I) RGE núm. 2186/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a colAlaboració amb
els sectors econòmics per la intermediació laboral. 8842

J) RGE núm. 2187/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a facilitar la
intermediació laboral. 8842

K) RGE núm. 2188/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a polítiques actives
d'ocupació. 8843

L) RGE núm. 2189/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del SOIB
(I). 8843

M) RGE núm. 2190/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del
SOIB (II). 8843

N) RGE núm. 2191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del
SOIB (III). 8843

O) RGE núm. 2192/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del
SOIB (IV). 8843

P) RGE núm. 2193/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del SOIB
(V). 8843

Q) RGE núm. 2194/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes del
SOIB (VI). 8844

R) RGE núm. 2195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a formació de les
escoles oficials d'idiomes. 8844

S) RGE núm. 2253/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida del
pressupost (1). 8844

T) RGE núm. 2254/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida del
pressupost (2). 8844

U) RGE núm. 2255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoracions de
dependència de 2011. 8844

V) RGE núm. 2256/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resolucions de
dependència de 2011. 8844

X) RGE núm. 2258/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a farmàcies
sancionades 2013. 8844



8818 BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014

Y) RGE núm. 2259/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes dels
membres dels òrgans administratius de l'Ibsalut 2013. 8845

Z) RGE núm. 2263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda d'envasos
d'analgèsics 2011, 2012 i 2013. 8845

AA) RGE núm. 2264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'analgèsics 2013. 8845

AB) RGE núm. 2265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda d'envasos
d'ansiolítics 2011, 2012 i 2013. 8845

AC) RGE núm. 2266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'ansiolítics 2013. 8845

AD) RGE núm. 2267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda d'envasos
d'antidepressius 2011, 2012 i 2013. 8845

AE) RGE núm. 2268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'antidepressius 2013. 8846

AF) RGE núm. 2269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament
d'anticonceptius orals (juliol a desembre 2013). 8846

AG) RGE núm. 2270/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda d'envasos
d'anticonceptius orals, 2013. 8846

AH) RGE núm. 2284/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència,
febrer 2014. 8846

AI) RGE núm. 2285/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Fusteret, febrer 2014. 8846

AJ) RGE núm. 2286/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Mussol, febrer 2014. 8847

AK) RGE núm. 2287/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Pinaret, febrer 2014. 8847

AL) RGE núm. 2288/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa de Medi
Obert, febrer 2014. 8847

AM) RGE núm. 2289/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Fusteret, febrer 2014. 8847

AN) RGE núm. 2290/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Pinaret, febrer 2014. 8847

AO) RGE núm. 2291/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Mussol, febrer 2014. 8847

AP) RGE núm. 2292/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, febrer 2014.
8847

AQ) RGE núm. 2293/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció càncer
de mama, febrer 2014. 8848

AR) RGE núm. 2294/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica, febrer 2014. 8848

AS) RGE núm. 2295/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
especialitats, febrer 2014. 8848



BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014 8819

AT) RGE núm. 2298/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, febrer 2014. 8848

AU) RGE núm. 2299/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, febrer 2014. 8848

AV) RGE núm. 2300/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, febrer 2014 (II). 8848

AX) RGE núm. 2301/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anticonceptius
orals, febrer 2014. 8849

AY) RGE núm. 2306/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (4).
8849

AZ) RGE núm. 2307/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (5).
8849

BA) RGE núm. 2308/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (6).
8849

BB) RGE núm. 2309/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (7).
8849

BC) RGE núm. 2310/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canal de Menorca i pesca
d'arrossegament. 8849

BD) RGE núm. 2318/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis d'horari del
ferrocarril de Sóller. 8849

BE) RGE núm. 2319/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturades tècniques
del ferrocarril de Sóller. 8850

BF) RGE núm. 2320/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturades tècniques
del ferrocarril de Sóller (II). 8850

BG) RGE núm. 2331/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi d'educació especial
de Son Ferriol. 8850

BH) RGE núm. 2332/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi d'educació especial
de Son Ferriol (2). 8850

BI) RGE núm. 2333/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi d'educació especial
de Son Ferriol (3). 8850

BJ) RGE núm. 2334/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi d'educació especial
de Son Ferriol (4). 8850

BK) RGE núm. 2335/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi d'educació especial
de Son Ferriol (5). 8851

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manifestacions de
la Sra. Secretària d'Estat de Turisme. 8851

B) RGE núm. 2459/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimensió
insular a l'informe sobre estratègia de cohesió a la Mediterrània. 8852

C) RGE núm. 2460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
assistencial als hospitals d'aguts. 8852



8820 BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014

D) RGE núm. 2461/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons de
Cooperació Local. 8852

E) RGE núm. 2462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a esdeveniments
culturals a Berlín. 8852

F) RGE núm. 2463/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
endeutament de les Illes Balears. 8852

G) RGE núm. 2464/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de comerç.
8852

H) RGE núm. 2465/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'habitatge a l'illa de Formentera. 8853

I) RGE núm. 2466/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre
violència filioparental. 8853

J) RGE núm. 2467/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria del policia
tutor. 8853

K) RGE núm. 2468/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
dels consells insulars. 8853

L) RGE núm. 2469/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei
d'interrupció de l'embaràs. 8853

M) RGE núm. 2470/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova modificació del
contracte del nou Hospital de Can Misses. 8853

N) RGE núm. 2471/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legislatura
perduda en relació amb el sistema educatiu. 8854

O) RGE núm. 2472/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió de l'Estat a les
Illes Balears. 8854

P) RGE núm. 2473/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ocupació. 8854

Q) RGE núm. 2474/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel M. Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta verda.
8854

R) RGE núm. 2475/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB. 8854

S) RGE núm. 2476/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectes negatius per
l'aplicació del TIL. 8854

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2155/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a embaràs i discriminació laboral. 8855

B) RGE núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou estatut per a l'autònom. Mesures estructurals relatives a la fiscalitat,
la cotització i el règim de concurs dels autònoms. 8855

C) RGE núm. 2199/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a difusió de bones pràctiques dels centres escolars. 8856

D) RGE núm. 2221/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del programa "Entre todos". 8857

E) RGE núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures urgents d'ocupació per a desocupats majors de 45 anys.
8858

F) RGE núm. 2223/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació educativa i infantil en anglès 8858



BOPIB núm. 141 -  14 de març de 2014 8821

G) RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a per a un referèndum sobre les prospeccions petrolíferes a les aigües
mediterrànies properes a les Illes Balears. 8859

H) RGE núm. 2229/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesura contra el frau fiscal. 8859

I) RGE núm. 2339/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (procediment d'urgència). 8860

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 4338/12 i 6183/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a detecció
precoç del càncer de mama, maig i juny. 8860

B) A la Pregunta RGE núm. 5262/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 8861

C) A la Pregunta RGE núm. 7003/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a còmic prevenció del
mal d'esquena 3. 8861

D) A la Pregunta RGE núm. 9333/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a detecció precoç del
càncer de mama, octubre 2012. 8861

E) A la Pregunta RGE núm. 234/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a detecció precoç del
càncer de mama. 8861

F) A la Pregunta RGE núm. 260/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç del
càncer de mama, desembre 2012. 8861

G) A la Pregunta RGE núm. 2989/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de descompte
del 50% dels costos de la Seguretat Social (I). 8861

H) A la Pregunta RGE núm. 2990/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de descompte
del 50% dels costos de la Seguretat Social (II). 8862

I) A la Pregunta RGE núm. 3054/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses turístiques
beneficiades dels costos de la Seguretat Social (I). 8862

J) A la Pregunta RGE núm. 3055/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses turístiques
beneficiades dels costos de la Segureta 8862

K) A la Pregunta RGE núm. 4146/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 8862

L) A la Pregunta RGE núm. 7365/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 8863

M) A la Pregunta RGE núm. 7852/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 9. 8863

N) A les Preguntes RGE núm. 7865/13 i 7874/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 11 i 12. 8864

O) A la Pregunta RGE núm. 7883/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 13. 8864

P) A la Pregunta RGE núm. 8500/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a relació de línies d'autobús
que  cobreixen el municipi de Campos. 8864

Q) A la Pregunta RGE núm. 9924/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a quota per despeses per material
didàctic 11-12. 8864

R) A la Pregunta RGE núm. 10034/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a la indústria cultural.
8865
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S) A la Pregunta RGE núm. 10035/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a normalització lingüística
i fracàs escolar. 8865

T) A la Pregunta RGE núm. 10541/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras , relativa a valoració
reducció temporada turística. 8865

U) A la Pregunta RGE núm. 10542/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a generació de
nou producte turístic. 8865

V) A la Pregunta RGE núm. 10632/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal laboral
adscrits a Presidència del Govern (I). 8865

X) A la Pregunta RGE núm. 10836/13, 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'Economia i Competitivitat. 8866

Y) A la Pregunta RGE núm. 10899/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a campanyes d'inspecció de
treball. 8866

Z) A la Pregunta RGE núm. 11154/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de treball en
matèria d'inspecció laboral (I). 8866

AA) A la Pregunta RGE núm. 11335/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (I).
8866

AB) A les Preguntes RGE núm. 11437/13, 11583/13, 11754/13 i 11925/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb IBAVI els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 8866

AC) A les Preguntes RGE núm.11442/13, 11588/13, 11759/13 i 11930/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) els anys 2010, 2011, 2012
i 2013. 8867

AD) A les Preguntes RGE núm. 11458/13, 11775/13 i 11946/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis Ferroviaris de Mallorca els 2010, 2012 i 201 8867

AE) A la Pregunta RGE núm. 11460/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Distribució
Pal 2002, SL amb Tramvia de la Badia de Palma, SA. el 2010. 8867

AF) A la Pregunta RGE núm. 11484/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) el 2010. 8867

AG) A les Preguntes RGE núm. 11496/13, 11667/13, 11838/13 i 12008/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Gestió Urbanística Balears, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

8867

AH) A les Preguntes RGE núm. 11498/13, 11669/13, 11840/13, 12010/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb IBAVI els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 8867

AI) A la Pregunta RGE núm. 11502/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb l'Institut Balear de la Natura el 2010. 8868

AJ) A les Preguntes RGE núm. 11503/13, 11674/13, 11845/13 i 12015/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) els anys 2010, 2011, 2012
i 2013. 8868 

AK) A les Preguntes RGE núm. 11505/13, 11676/13, 11847/13 i 12017/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears els anys 2010, 2011,
2012 i 2013. 8868

AL) A les Preguntes RGE núm. 11511/13, 11682/13, 11853/13 i 12023/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb ParcBit Desenvolupament, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

8868
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AM) A la Pregunta RGE núm. 11533/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group SL amb Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica el 2010. 8868

AN) A la Pregunta RGE núm. 11569/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2011. 8868

AO) A les Preguntes RGE núm. 11587/13 i 11758/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures
de Distribuciones Pal 2001, SL amb Institut Balear de la Natura el 2011 i 2012 8869

AP) A les Preguntes RGE núm. 11596/13, 11767/13 i 11938/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb ParcBit Desenvolupament, SA els anys 2011, 2012 i 2013. 8869

AQ) A les Preguntes RGE núm. 11655/13, 11826/13 i 11996/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) els anys 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013). 8869

AR) A la Pregunta RGE núm. 11662/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Espais de Natura Balear durant el 2011. 8869

AS) A la Pregunta RGE núm. 11673/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Institut Balear de la Natura el 2011. 8869

AT) A les Preguntes RGE núm. 11704/13, 11875/13 i 12045/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Fundació II.BB per a la Innovació Tecnològica els anys 2011, 2012 i 2013.    8869

AU) A les Preguntes RGE núm. 11829/13 i 11999/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Consorci de Transports de Mallorca els anys 2012 i 2013. 8870

AV) A les Preguntes RGE núm. 11833/13 i 12003/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Espais de Natura Balear, SL els anys 2012 i 2013. 8870

AX) A les Preguntes RGE núm. 11834/13, 11835/13, 12004/13 i 12005/13, presentades per l'Hble, Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Fogaiba i amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears els
anys 2012 i 2013. 8870

AY) A la Pregunta RGE núm. 11848/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2012. 8870

AZ) A les Preguntes RGE núm. 11844/13  i 12014/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut Balear de la Natura els 2012 i 8870

BA) A les Preguntes RGE núm. 11849/13 i 12019/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut  de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant els anys 2012 i 2013.

8870

BB) A la Pregunta RGE núm. 11857/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb SEMILLA el 2012. 8871

BC) A les Preguntes RGE núm. 11860/13 i 12030/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears durant el 2012 i el 2013. 8871

BD) A les Preguntes RGE núm. 11861/13 i 12031/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
d'Star Clinic Care Group, SL amb Serveis Ferroviaris de Mallorca el 2012 i el 2013. 8871

BE) A la Pregunta RGE núm. 11906/13, 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 2013. 8871

BF) A la Pregunta RGE núm. 11929/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut Balear de la Natura el 2013. 8871

BG) A la Pregunta RGE núm. 12018/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinc
Care Group, SL amb Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2013. 8871
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BH) A la Pregunta RGE núm. 12027/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a 8872

BI) A la Pregunta RGE núm. 12039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star Clinic
Care Group, SL amb Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) el 2013. 8872

BJ) A la Pregunta RGE núm. 12449/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cessió d'embarcacions per
a vigilància ambiental costanera. 8872

BK) A la Pregunta RGE núm. 12858/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Torrent de Coanegra (1).
8872

BL) A la Pregunta RGE núm. 12859/23, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Torrent de Coanegra (2).
8872

BM) A la Pregunta RGE núm. 12994/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 8872

BN) A la Pregunta RGE núm. 13013/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Orizonia. 8873

BO) A les Preguntes RGE núm. 13037/13 i 13038/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a pesca
d'arrossegament (1 i 2). 8873

BP) A les Preguntes RGE núm. 13518/13 i 13519/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a caça ilAlegal
i actuació de la Conselleria (1 i 2). 8873

BQ) A la Pregunta RGE núm. 13522/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts a Consell de Govern. 8874

BR) A la Pregunta RGE núm. 13616/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a encomanes de gestió a
TRAGSA ,eficàcia i eficiència. 8874

BS) A la Pregunta RGE núm. 13617/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a contractes tour operadors
amb exclusivitat. 8874

BT) A la Pregunta RGE núm. 13663/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
Delegació d'Educació de Menorca, V. 8874

BU) A la Pregunta RGE núm. 13664/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
Delegació d'Educació de Menorca, VI. 8874

BV) A la Pregunta RGE núm. 13665/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit a la
Delegació d'Educació de Menorca, VII. 8875

BX) A la Pregunta RGE núm. 13668/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a neteja a Menut.
8875

BY) A les Preguntes RGE núm. 13673/13 a 13675/13,  presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a mòdul
de formació de centres de treball (I a III). 8875

BZ) A les Preguntes RGE núm. 13676/13 a 13678/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a mòdul
de formació de centres de treball (IV a VI) 8875

CA) A les Preguntes RGE núm. 13680/13 i 13681/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relatives a mòdul
de formació pràctica en empreses (II i  III). 8875

CB) A les Preguntes RGE núm. 13682/13 a 13684/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relatives a mòdul
de formació pràctica en empreses (IV a VI). 8876

CC) A la Pregunta RGE núm. 13685/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte de formació
en la modalitat dual (I). 8876

CD) A la Pregunta RGE núm. 13686/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte de formació
en la modalitat dual (II). 8876
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CE) A la Pregunta RGE núm. 13688/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a Projecte Pilot del SAD
d'alta intensitat (I). 8877

CF) A la Pregunta RGE núm. 13690/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Projecte Pilot del SAD
d'alta intensitat (II). 8877

CG) A les Preguntes RGE núm. 13692/13, 13696/13 i 13697/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives
a Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat (V, X i XI). 8877

CH) A la Pregunta RGE núm. 13699/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Projecte Pilot
8877

CI) A la Pregunta RGE núm. 13700/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Projecte Pilot del SAD
d'alta intensitat (XIII). 8878

CJ) A la Pregunta RGE núm. 13846/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts a Consell de Govern. 8878

CK) A la Pregunta RGE núm. 13874/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors escolars
2010/2011. 8878

CL) A la Pregunta RGE núm. 13875/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors escolars
2011/2012. 8878

CM) A la Pregunta RGE núm. 13876/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors escolars
2012/2013. 8878

CN) A la Pregunta RGE núm. 13877/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a menjadors escolars
2013-2014. 8879

CO) A la Pregunta RGE núm. 13921/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a Decret llei
1/2012. 8879

CP) A la Pregunta RGE núm. 13987/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció de les Illes
Balears com a plató. 8879

CQ) A la Pregunta RGE núm. 13988/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a no crear l'Illes Balears
Film Comission. 8879

CR) A la Pregunta RGE núm. 13989/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del sector
audiovisual. 8879

CS) A la Pregunta RGE núm. 13990/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mecanismes de coordinació
amb els consells insulars. 8879

CT) A la Pregunta RGE núm. 14741/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reestructuració i redimensió
de la plantilla del personal i el "pedigrí polític". 8879

CU) A la Pregunta RGE núm. 14746/13, presentada per l'Hble, Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a cursos bàsics de formació
per a policies locals. 8880

CV) A la Pregunta RGE núm. 14747/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a professors de cursos de
l'EBAP. 8880

CX) A la Pregunta RGE núm. 14748/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de servei policial
d'atenció al turista. 8880

CY) A la Pregunta RGE núm. 14749/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de Servei Policia
d'atenció al turista, 2. 8880

CZ) A la Pregunta RGE núm. 14750/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la Llei
3/2006, d'emergències. 8880
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DA) A la Pregunta RGE núm. 14751/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la llei 3/2006,
d'emergències 2. 8881

DB) A les Preguntes RGE núm. 14752/13 i 14753/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació
de la Llei de la bona administració i bon govern 8881

DC) A la Pregunta RGE núm. 14813/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (11). 8881

DD) A la Pregunta RGE núm. 14876/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates Copa del
Rei de Vela 2013. 8881

DE) A la Pregunta RGE núm. 14877/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates Reina Sofia
de vela 2013. 8881

DF) A la Pregunta RGE núm. 14878/13 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Consultora
Pricewaterhousecoopers. 8881

DG) A la Pregunta RGE núm. 14947/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència
octubre i novembre 2013. 8882

DH) A la Pregunta RGE núm. 14948/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a ingressos al Centre
Es Fusteret, octubre i novembre 2013. 8882

DI) A la Pregunta RGE núm. 14949/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos al Centre
Es Mussol, octubre i novembre de 2013. 8883

DJ) A la Pregunta RGE núm. 14950/13 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos al centre
Es Pinaret, octubre i novembre 2013. 8883

DK) A la Pregunta RGE núm. 14951/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estades al Centre
Es Fusteret, octubre i novembre 2013. 8884

DL) A la Pregunta RGE núm. 14952/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Mussol, octubre i novembre 2013. 8884

DM) A la Pregunta RGE núm. 14953/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Pinaret, octubre i novembre 2013. 8884

DN) A la Pregunta RGE núm. 14956/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda bàsica
octubre, novembre 2013. 8884

DO) A la Pregunta RGE núm. 15029/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a despeses i ingressos, cas
Scala. 8885

DP) A la Pregunta RGE núm. 15033/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a representants del Govern
a Fundatur (2). 8885

DQ) A la Pregunta RGE núm. 15034/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a representants del Govern
a Fundatur (1). 8885

DR) A la Pregunta RGE núm. 15035/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a ventall de tipologies de
caigudes d'hotel. 8885

DS) A la Pregunta RGE núm. 15443/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a places per a joves
amb mesures judicials, Serveis Socials. 8885

DT) A la Pregunta RGE núm. 15536/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ingrés per sentència judicial.
8886

DU) A la Pregunta RGE núm. 15537/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ingrés pel Cas Scala.
8886
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2178/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats i de la presidenta del Consorci per a la Música de les Illes Balears, sobre la situació econòmica en la qual es troba
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 8886

B) RGE núm. 2230/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença dels senadors autonòmics sobre la seva
activitat parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la ciutadania
balear. 8886

C) RGE núm. 2336/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern per tal de donar compliment
a la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13, relativa a Servei d'Emergències per a les Illes. 8886

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2218/14. 8886

B) SolAlicitud d'iniciar el procediment per a la interposició del recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (escrit RGE núm. 2354/14). 8887

C) Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 1875/14. 8887

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014. 8887
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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
4 de març de 2014, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1728/14, relativa a política general en matèria de
prospeccions petrolíferes, amb les esmenes RGE núm. 2127/14
i 2130/14, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 2179/14
a 2183/14, del Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears continua rebutjant les

prospeccions petrolíferes a l'entorn de les nostres illes, les
autoritzades i les noves solAlicituds en tràmit, i reclama la
derogació de les primeres, d’acord amb els informes medi
ambientals emesos per la Comissió  Balear de Medi Ambient i
els milers d’alAlegacions presentades per les organitzacions
ecologistes i la societat civil balear, i la denegació de la resta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els acords d'aquest Parlament,
aprovats per unanimitat mitjançant proposicions no de llei de
març i novembre de 2011 i una moció de desembre de 2012, i,
per tant, a iniciar accions judicials contra l'autorització de
prospeccions petrolíferes concedida a Cairn Energy, en el
termini legal establert a partir del primer acte  administratiu que
no suposi la immediata paralització del projecte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Espanya a l'emissió
d'una avaluació d'impacte ambiental urgent dels projectes de
prospeccions autoritzats o en tràmit; tenint en compte les
negatives conseqüències mediambientals que suposen i que
figuren, entre d’altres, en els informes de la Comissió Balear de
Medi Ambient i no es recullen als estudis presentats per les
empreses interessades.

4. El Parlament de les Illes Balears resol donar trasllat dels
acords aprovats en aquesta moció al Ministeri d'Indústria i
Turisme i al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del Govern
d'Espanya i a la Comissió Europea."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4338/13, relativa a reducció de l'IVA
cultural fins al 4%, amb l'esmena RGE núm. 2028/14, del Grup
Parlamentari MÉS, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

espanyol a establir la rebaixa de l’IVA cultural fins al 4% i
fer-lo extensiu així mateix al material escolar."

A la seu del Parlament, 11 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 4

de març de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3469/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut sexual i reproductiva.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Martí Sansaloni i Oliver.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Vicenç Thomàs i
Martí Sansaloni.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1881/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre dinamisme
empresarial. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1877/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a Reial Decret 1/2014. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1879/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reconeixement  a les dones.
(BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1882/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb el secretari d'Estat
de Cultura. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1884/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció del deute de l'ATB.
(BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1890/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1891/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autorització d'una escoleta a
Palmanyola. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1894/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a donacions a un partit polític.
(BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2153/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mantenir uns augments de sou. (BOPIB
núm. 140, de 7 de març 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1886/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incorporació dels joves al sector
agrícola. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1883/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Challenge Ciclista Volta a
Mallorca. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1885/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell assessor del voluntariat
de protecció civil de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139, de 28
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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1887/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni amb la Fundació
Projecte Jove. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1888/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació en els tallers
d'ocupació que ofereix el SOIB. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1892/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desprestigi, menyspreu i
humiliació a la comunitat educativa. (BOPIB núm. 139, de 28
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 12 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 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1880/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de transport terrestre i
mobilitat de les Illes Balears. (BOPIB núm. 139, de 28 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1889/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació. (BOPIB núm.
139, de 28 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 12 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 4

de març de 2014, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Moció RGE núm.
1729/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de prospeccions petrolíferes.(BOPIB núm.
139, de 28 de febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de març de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1707/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima i de la
creació de la taxa per tal de finançar el coordinador independent
d'slots i l'exigència de la seva immediata retirada. (BOPIB núm.
139, de 28 de febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1878/14 i 2154/14.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2014, a solAlicitud del Sr. Vicepresident i Conseller
de Presidència, quedaren ajornades per a la propera sessió
plenària les preguntes esmentades, presentades pel diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, i per la
diputada Sra. Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives al problema de l'educació
pública i a reforma de l'Estatut d'Autonomia, respectivament
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer, i 140, de 7 de març de
2014). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8430/13, relativa a servei policial d'atenció al turista, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears que faci feina per tal d’impulsar la coordinació per
a la seguretat del turisme a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que implanti el Servei Policial d’Atenció al Turista
de la mateixa manera que ho ha fet al municipi d’Andratx a una
prova pilot."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel A. Jerez i Juan.

El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9274/13, relativa a independència del Consell Consultiu,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la feina feta

fins ara pel Consell Consultiu, així com a la seva independència
del poder polític."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel A. Jerez i Juan.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de març de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1339/14, relativa a suport
a les empreses del sector de les energies renovables, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a afavorir la instalAlació d'aquells aerogeneradors que
suposin el menor impacte possible alhora que donin els màxims
rendiments energètics."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de març de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1340/14, relativa a nou
règim especial per a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que faci públics els treballs previs i tots els estudis que
s'han realitzat -em cas que així sigui- amb la finalitat d'analitzar
els costs de la insularitat, fent especial incís als referits a les
matèries de transports, infraestructures, telecomunicacions,
energia, medi ambient, turisme i pesca; així com la
quantificació econòmica de les actuacions que ara realitza
l'Estat espanyol en el marc de la insularitat."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria 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 6 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9828/13, relativa a atenció als malalts neurodegeneratius
i atenció fisioterapeuta, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a garantir que els malalts neurodegeneratius atesos en
les residències i els centres de dia, reben una atenció
especialitzada atenent les seves patologies i necessitats
específiques."

A la seu del Parlament, 11 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 6 de març de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
11061/13, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, amb l'esmena RGE núm. 2200/14, del Grup
Parlamentari MÉS, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci per a la

Música de les Illes Balears a publicar al BOIB el contingut de
l’acord, aprovat el desembre de 2012, entre els treballadors de
l’Orquestra Simfònica i el Consorci, tal com estableix el mateix
document pactat entre ambdues parts."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:

Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
12837/13, relativa a incorporació de l'alumnat immigrant en
una escola inclusiva, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

G)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a reafirmar-se en el model d’escola inclusiva, com a
font d’igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans de la
comunitat autònoma i com a eina per millorar la cohesió social."

A la seu del Parlament, 11 de març de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (I). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (II). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sr. Conseller de Salut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (III). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10343/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (IV). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (V). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10345/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (VI). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10346/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (VII). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (VIII). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (IX). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10349/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en farmàcia
hospitalària (X). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 5 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
14007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament en transport
sanitari no urgent (I). (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre 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 12 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 d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2014, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1217/14, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compravenda de vehicles usats. (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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2014, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1413/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment de l'IPC anual a les taxes.
(BOPIB núm. 138, de 21 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 9274/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
independència del Consell Consultiu. (BOPIB núm. 114, de 13
de setembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9681/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de
l'Advocacia de la CAIB. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre
de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13233/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Canal de Menorca com
a lloc d'interès comunitari (LIC). (BOPIB núm. 124, de 15 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 15462/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en
ferrocarril del Govern de l'Estat. (BOPIB núm. 129, de 20 de
desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 6 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
gran pacte social per a un nou model econòmic. (BOPIB núm.
136, de 7 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 6 de març de 2014, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1339/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport a les empreses del sector de les
energies renovables. (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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 6 de març de 2014, rebutjà els Punts 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nou règim especial per a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
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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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9976/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contra la salut sexual i
el tràfic de persones. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1, 2, 3 i 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 4 i 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2014, rebutjà
els Punts 1, 2, 3, 4, 5 i 7 de la Proposició no de llei RGE núm.
11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2014, rebutjà
els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
12837/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació de l'alumnat immigrant en una escola inclusiva.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre 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 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 457/14, de solAlicitud de la

Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2014, rebutja, per 6 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
del Grup Parlamentari MÉS, de solAlicitud de compareixença de
la Sra. Consellera d’Administracions Públiques per tal
d’explicar la proposta de modificació de la Llei d’emergències
que, via disposició final, modifica també la Llei de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant la Comissió de Salut RGE núm. 14008/13 a
14016/13.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de març de 2014, quedaren ajornades per a
una propera sessió de la comissió les preguntes esmentades,
presentada pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a copagament del transport
sanitari no urgent (II a X), publicades al BOPIB núm. 126, de
29 de novembre de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE

núm. 9828/13.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2014, el Grup Parlamentari Socialista retirà els punts 1 i 3 de la
proposició no de llei esmentada, relativa a atenció als malalts
neurodegeneratius i atenció fisioterapeuta, publicada al BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15533/13.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2014, el Grup
Parlamentari MÉS retirà la proposició no de llei esmentada,
relativa a IVA súper reduït en matèria cultural i material
escolar, publicada al BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de
2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2340/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3469/13, relativa a
política general en matèria de salut sexual i reproductiva.
(Mesa de 12 de març de 2014).

Palma, a 12 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.
3469/13, relativa a política general en matèria de salut sexual i
reproductiva, la moció següent.

Política general en matèria de salut sexual i reproductiva

1. El Parlament de les Illes Balears considera que la salut és
un dret humà fonamental i indispensable per a l’exercici de la
resta de drets humans, i que cal garantir-la amb l’accés universal
als serveis públics de salut i amb el reconeixement i el foment
de l’exercici dels drets de salut sexual i reproductiva, i que cap
d’aquests drets no ha de ser limitat per cap motiu discriminatori
ni religiós.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que com a
garantia d’accés a un dret de salut pública, l’accés a la
interrupció voluntària d’un embaràs ha de ser lliure i gratuït.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el pressupost, recursos i activitats
per desenvolupar l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a
les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a garantir l’accés a les dones als mètodes anticonceptius,
especialment als anticonceptius de darrera generació amb
eficàcia avalada per l’evidència científica, amb finançament
públic i a la dispensació gratuïta de l’anticoncepció
d’emergència en la xarxa sanitària pública.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’equitat i l’accés als tractaments de
reproducció humana assistida i sense aplicar criteris exclusió o
discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual o de forma de
família.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret de les dones a decidir sobre la
seva salut sexual i reproductiva i a garantir el dret de les dones
a decidir sobre la maternitat lliurament decidida i a l’accés a la
interrupció voluntària de l’embaràs.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs, en
els terminis que marca la Llei 2/2010, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, per
l’avanç que ha suposat.

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’avantprojecte
de llei orgànica de protecció al concebut, llei que deroga la llei
2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a retirar l’avantprojecte de llei orgànica de protecció'
al concebut.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’actuació per les
interrupcions voluntàries de l’embaràs que s’adapti a la Llei
2/2010.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abonar el reintegrament de despeses per les
interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades als centres
privats acreditats durant 2013.

Palma, a 7 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2157/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius
a la contractació (I). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2158/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius
a la contractació (II). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2159/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a incentius
a la contractació (III). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2160/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
promocionar l'ocupació autònoma. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2161/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
microcrèdits de projectes d'emprenedoria. (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2162/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (I). (Mesa de 12
de març de 2014).

RGE núm. 2163/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (II). (Mesa de 12
de març de 2014).

RGE núm. 2185/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a garantir
la intermediació laboral. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2186/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
colAlaboració amb els sectors econòmics per la intermediació
laboral. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2187/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a facilitar
la intermediació laboral. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2188/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a polítiques
actives d'ocupació. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2189/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (I). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2190/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (II). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (III). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2192/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (IV). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2193/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (V). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2194/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a propostes
del SOIB (VI). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a formació
de les escoles oficials d'idiomes. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2253/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida
del pressupost (1). (Mesa de 12 de març de 2014)

RGE núm. 2254/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida
del pressupost (2). (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
valoracions de dependència de 2011. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2256/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
resolucions de dependència de 2011. (Mesa de 12 de març de
2014).
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RGE núm. 2258/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a farmàcies
sancionades 2013. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2259/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes dels
membres dels òrgans administratius de l'Ibsalut 2013. (Mesa
de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2263/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda
d'envasos d'analgèsics 2011, 2012 i 2013. (Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2264/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'analgèsics 2013. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2265/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda
d'envasos d'ansiolítics 2011, 2012 i 2013. (Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'ansiolítics 2013. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2267/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda
d'envasos d'antidepressius 2011, 2012 i 2013. (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2268/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvenció
d'envasos d'antidepressius 2013. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
finançament d'anticonceptius orals (juliol a desembre 2013).
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2270/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a venda
d'envasos d'anticonceptius orals, 2013. (Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2284/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2285/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2286/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2287/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2288/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
de Medi Obert, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2289/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Fusteret, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2290/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2291/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Mussol, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2292/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE,
febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2293/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
càncer de mama, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2294/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2295/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a especialitats, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2298/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, febrer 2014. (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2299/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, febrer 2014. (Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2300/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, febrer 2014 (II). (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2301/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, febrer 2014. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2306/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (4).
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2307/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (5).
(Mesa de 12 de març de 2014).
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RGE núm. 2308/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (6).
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2309/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda (7).
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2310/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canal de
Menorca i pesca d'arrossegament. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2318/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
d'horari del ferrocarril de Sóller. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2319/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturades
tècniques del ferrocarril de Sóller. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2320/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturades
tècniques del ferrocarril de Sóller (II). (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2331/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi
d'educació especial de Son Ferriol. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2332/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi
d'educació especial de Son Ferriol (2). (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2333/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi
d'educació especial de Son Ferriol (3). (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2334/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi
d'educació especial de Son Ferriol (4). (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2335/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a colAlegi
d'educació especial de Son Ferriol (5). (Mesa de 12 de març de
2014).

Palma, a 12 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incentius a la contractació (I)

Quins són els resultats de cadascuna de les Illes de la
convocatòria de 2013 dels incentius a la contractació per
colAlectius prioritaris a cadascun dels apartats del seu programa
I?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incentius a la contractació (II)

Quins són els resultats de cadascuna de les Illes de la
convocatòria de 2013 dels incentius a la contractació per
colAlectius prioritaris a cadascun dels apartats del seu programa
II?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incentius a la contractació (III)

Quins són els resultats de cadascuna de les Illes de la
convocatòria de 2013 dels incentius a la contractació per
colAlectius prioritaris a cadascun dels apartats del seu programa
III?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Promocionar l'ocupació autònoma

Quins són els resultats de cadascuna de les Illes de la
convocatòria de 2013 dels ajuts públics per promocionar
l'ocupació autònoma?
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Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Microcrèdits de projectes d'emprenedoria

Quins són els convenis que té signats el Govern de les Illes
Balears amb entitats per l'accés a microcrèdits de projectes
d'emprenedoria per part dels joves emprenedors de les nostres
illes?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Projectes d'autoocupació i de micro i petites empreses (I)

Quins són els serveis de què disposa el Govern per a
l'acompanyament personalitzat de viabilitat de projectes,
l'elaboració de plans de negoci i posada en marxa de projectes
d0autocupació i de micro i petites empreses a les nostres illes?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Projectes d'autoocupació i de micro i petites empreses (II)

Quins s'ubiquen els serveis d'acompanyament personalitzat
i suport als projectes d'autoocupació i de constitució de micro
i petites empreses a les nostres illes?

Palma, a 3 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Garantir la intermediació laboral

Quins són cadascun dels acords de colAlaboració vigents amb
els sectors econòmics de les Illes Balears per garantir la
intermediació laboral?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

ColAlaboració amb els sectors econòmics per a la intermediació
laboral

Quin ha estat el resultat, el nombre de persones contractades,
el 2013 de cadascun dels acords de colAlaboració vigents amb
els sectors econòmics per a la intermediació laboral?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facilitar la intermediació laboral

Quin ha estat el 2013 l'execució de l'acord marc per a la
contractació de serveis que facilitin la intermediació laboral?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Polítiques actives d'ocupació

Quina és la quantificació de cadascun dels 22 indicadors
establerts per valorar el grau de compliment dels objectius
aconseguits a través de les accions i mesures aprovades i
executades el 2013 a les Illes Balears en matèria de polítiques
actives d'ocupació?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Propostes del SOIB (I)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix als
treballadors desocupats de llarga durada majors de 45 anys a
cadascuna de les Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Propostes del SOIB (II)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
universitaris o amb FP superior desocupats a cadascuna de les
Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Propostes del SOIB (III)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
desocupats que no compten amb estudis bàsics acabats a
cadascuna de les Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Propostes del SOIB (IV)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
desocupats amb estudis primaris complerts a cadascuna de les
Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propostes del SOIB (V)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix a autònoms
que han cessat en el seu negoci a cadascuna de les Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Propostes del SOIB (VI)

Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves sense
experiència laboral que vulguin emprendre un projecte
empresarial a cadascuna de les Illes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Formació de les escoles oficials d'idiomes

Quines són les possibilitats de les persones desocupades que
no reben cap prestació, d'accedir, a cost zero, a la formació de
les escoles oficials d'idiomes?

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Partida del pressupost (1)

A què correspon l'import de 12.098.022 euros del centre
gestor 18301, programa 313D01 subconcepte 46100? Se
solAlicita detall de la partida.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Partida del pressupost (2)

A què correspon l'import de 1.560.875 euros del centre
gestor 18301, programa 313D01 subconcepte 46000? Se
solAlicita detall de la partida.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Valoracions de dependència, 2011

Quantes valoracions d'atenció a la dependència es varen
realitzar durant l'any 2011?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Resolucions de dependència, 2011

Quantes resolucions de grau d'atenció a la dependència es
varen realitzar durant l'any 2011?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Farmàcies sancionades 2013

Quantes farmàcies han estat sancionades a la comunitat
autònoma durant l'any 2013? Se solAlicita el nombre d'expedient,
l'establiment afectat i la data de resolució.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Dietes dels membres dels òrgans administratius d'Ibsalut 2013

Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament de cada una de les persones que formen
actualment els òrgans administratius de les entitats del sector
públic de la Conselleria, inclòs Ibsalut, des de l'1 de gener fins
al 31 de desembre de 2013? Se solAlicita detall de la quantia de
cadascun dels perceptors.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Venda d'envasos d'analgèsics, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'analgèsics es varen vendre a les farmàcies
de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? Se solAlicita
especificació per any.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Subvenció d'envasos d'analgèsics, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'analgèsics es varen subvencionar pel
Sistema de Salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Venda d'envasos d'ansiolítics, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'ansiolítics es varen vendre a les farmàcies
de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? Se solAlicita
especificació per any.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvenció d'envasos d'ansiolítics, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'ansiolítics es varen subvencionar pel
Sistema de Salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Venda d'envasos d'antidepressius, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'antidepressius es varen vendre a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita especificació per any.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Subvenció d'envasos d'antidepressius, 2011, 2012 i 2013

Quants envasos d'antidepressius es varen subvencionar pel
Sistema de Salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Finançament d'anticonceptius orals (juliol a desembre de 2013)

Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar per
part d'Ibsalut durant l'any 2013 des de l'1 de juliol fins al 31 de
desembre? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Venda d'envasos d'anticonceptius orals, 2013

Quants envasos d'anticonceptius orals s'han dispensat a les
farmàcies de la comunitat autònoma durant l'any 2013? Se
solAlicita detall per mes.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Dependència, febrer 2014

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
familiar de dependència del mes de febrer de 2014?

Quants beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes de febrer de 2014?

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de febrer de
2014?

De la quantia total de la nòmina del mes de febrer de 2014
de l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes de febrer de 2014?

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Fusteret, febrer 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Mussol, febrer 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Estada al centre Es Pinaret, febrer 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Programa de medi obert, febrer 2014

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa de medi obert el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Ingressos al centre Es Fusteret, febrer 2014

Quants menors han estat ingressats el mes de febrer de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret? Detall per
setmana.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Ingressos al centre Es Pinaret, febrer 2014

Quants menors han estat ingressats el mes de febrer de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Ingressos al centre Es Mussol, febrer 2014

Quants menors han estat ingressats el mes de febrer de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Mussol? Detall per
setmana.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

IVE, febrer 2014

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de febrer de 2014?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de febrer de 2014 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
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Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Detecció càncer de mama, febrer 2014

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Espera per a intervenció quirúrgica, febrer 2014

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 de febrer de 2014?
Especificau-lo per hospitals.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a especialitats, febrer 2014

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data 1 de febrer de 2014, per a les especialitats mèdiques de
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció dental infantojuvenil, febrer 2014

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de febrer de 2014? Quants infants
varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes de febrer
de 2014? Quants dentistes varen participar d'aquest programa
durant el mes de febrer de 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, febrer 2014

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
febrer de 2014 als hospitals públics i a les fundacions? Se
solAlicita que s'especifiqui per hospitals o fundacions.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, febrer 2014 (II)

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
febrer de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o sense,
pagades amb doblers públics independentment de la fórmula
administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
especificació del nom de l'hospital o clínica i del nombre
d'intervencions realitzades.

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals, febrer 2014

Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
febrer de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?

Palma, a 5 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Via verda (4)

Quin és el cost de l'anunci de la "Via verda" projectat a
diferents mitjans de comunicació el 2013?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Via verda (5)

Quin és el cost de l'anunci de la "Via verda" projectat a
diferents mitjans de comunicació el 2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Via verda (6)

Cobra l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca per emetre
l'anunci de la "Via verda"? En cas afirmatiu, quant i per quin
concepte?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Via verda (7)

A quina partida o partides dels pressuposts de la CAIB per
a 2014 es carreguen les despeses associades a l'anomenada "Via
verda"? Desglossau-ne els conceptes, les partides  i les quanties.

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Canal de Menorca i pesca d'arrossegament

Si existeix una cartografia detallada del Canal de Menorca
feta per l'IEO que mostra on hi ha maërl i coralAligen,
ecosistemes on està prohibida la pesca d'arrossegament des de
2006, mitjançant el Reglament de la Mediterrània, per què s'està
endarrerint l'aplicació d'aquesta normativa, tot permetent la
degradació d'aquests ecosistemes sensibles i essencials per a la
pesca?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.
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Canvi d'horaris del ferrocarril de Sóller

Per quin motiu s'ha autoritzat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori el canvi d'horaris
suggerits per l'empresa concessionària del ferrocarril de Sóller?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Aturades tècniques del ferrocarril de Sóller (I)

Quines aturades tècniques ha autoritzat la Conselleria
d'Agricultura, medi Ambient i Territori del servei públic del
Ferrocarril de Sóller durant l'hivern 2013-2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Aturades tècniques del ferrocarril de Sóller (II)

Per quins motius s'han autoritzat les aturades tècniques per
part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
del servei públic del Ferrocarril de Sóller durant l'hivern 2013-
2014?

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol

És cert que el ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol
pateix goteres a algunes aules i zones comunes?

Palma, a 6 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol (2)

És cert que el ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol
pateix humitats i el sistema de calefacció és insuficient per
contrarestar mínimament el fred hivernal?

Palma, a 6 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol (3)

És cert que el ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol té
encara teulades d'uralita, contra totes les recomanacions
ambientals i per a la salut de les persones?

Palma, a 6 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol (4)

Té previst la Conselleria d'Educació un pla d'actuacions per
resoldre les importants deficiències estructurals i d'habitabilitat
existents al ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol?

Palma, a 6 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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.

ColAlegi d'educació especial de Son Ferriol (5)

Té previst la Conselleria d'Educació dins el pressupost de
2014 actuacions per resoldre les importants deficiències
estructurals i d'habitabilitat existents al ColAlegi d'educació
especial de Son Ferriol?

Palma, a 6 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manifestacions de la Sra. Secretària d'Estat de Turisme.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2459/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dimensió insular a l'informe sobre estratègia de
cohesió a la Mediterrània. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitat assistencial als hospitals d'aguts. (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2461/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fons de Cooperació Local. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esdeveniments culturals a Berlín. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2463/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre endeutament de les Illes Balears. (Mesa de 12 de març
de 2014).

RGE núm. 2464/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de comerç. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2465/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria d'habitatge a l'illa de Formentera. (Mesa de 12 de
març de 2014).

RGE núm. 2466/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades sobre violència filioparental. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2467/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria
del policia tutor. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2468/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels consells insulars. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2469/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei d'interrupció de l'embaràs. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2470/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
modificació del contracte del nou Hospital de Can Misses.
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2471/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
legislatura perduda en relació amb el sistema educatiu. (Mesa
de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2472/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió de
l'Estat a les Illes Balears. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2473/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'ocupació. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2474/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel M.
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta verda. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2475/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB. (Mesa de
12 de març de 2014).

RGE núm. 2476/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectes
negatius per l'aplicació del TIL. (Mesa de 12 de març de 2014).

Palma, a 12 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Manifestacions de la Sra. Secretària d'Estat de Turisme

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
manifestacions de la secretària d'estat de Turisme, Sra. Borrego,
sobre les prospeccions d'hidrocarburs?

Palma, a 10 de març 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Dimensió insular a l'informe sobre estratègia de cohesió a la
Mediterrània

Quina és la valoració del Govern de les Illes balears de
l'aprovació de la seva esmena per introduir la dimensió insular
a l'informe sobre l'estratègia de cohesió a la Mediterrània?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Activitat assistencial als hospitals d'aguts

Quina ha estat l'activitat assistencial als hospitals d'aguts de
les Illes Balears?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

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.

Fons de cooperació local

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
en relació amb el Fons de cooperació local?

Palma, a 11 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.

Esdeveniments culturals a Berlín

Quina valoració fa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de la presentació de diferents esdeveniments
culturals a Berlín?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Dades sobre endeutament de les Illes Balears

Com valora el Govern de les Illes Balears les dades sobre
l'endeutament de la nostra comunitat autònoma que ha publicat
recentment el Banc d'Espanya?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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

Llei de comerç

Quines són les línies generals de la Llei de comerç que
recentment ha presentat el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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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.

Actuacions en matèria d'habitatge a l'illa de Formentera

Quines actuacions té previst desenvolupar el Govern de les
Illes Balears en matèria d'habitatge a l'illa de Formentera?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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.

Jornades sobre violència filioparental

Amb quin operatiu la Conselleria de Família i Serveis
Socials va organitzar les jornades de violència filioparental?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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.

Memòria del policia tutor

Quines conclusions extreu la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques de la Memòria del policia tutor
presentada recentment?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

Finançament dels consells insulars

Què suposarà per a la nostra comunitat autònoma la nova
llei de finançament de consells insulars?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Llei d'interrupció de l'embaràs

Sra. Consellera de Familia i Serveis Socials, està d'acord
amb una llei d'interrupció de l'embaràs que respecti el dret a
decidir de la dona?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Nova modificació del contracte del nou Hospital de Can Misses

Sr. Conseller de Salut, ha signat una nova modificació del
contracte del nou Hospital de Can Misses?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Legislatura perduda en relació amb el sistema educatiu

Per quin motiu pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats que la Plataforma per al Pacte Educatiu del Cercle
d'Economia ha donat la legislatura per perduda en relació amb
el sistema educatiu?

Palma, a 11 de març 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Inversió de l'Estat a les Illes Balears

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quina valoració fa el
Govern de la inversió de l'Estat a les Illes Balears?

Palma, a 11 de març de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

Pla d'ocupació

Sr. President, pensa presentar un pla d'ocupació abans que
acabi la legislatura?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Targeta verda

Quina valoració fa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del projecte, gestió de la targeta verda del Govern de
les Illes Balears de la legislatura 2003-2007?

Palma, a 11 de març de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

REB

Quan preveu el Sr. President l'aprovació del bou règim
especial per a les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Efectes negatius per l'aplicació del TIL

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats si, tal com posen de manifest diferents
indicadors, el resultat acadèmic d'aquest curs es veu afectat
negativament per l'aplicació del TIL?

Palma, a 12 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2155/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a embaràs i discriminació laboral, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 12 de
març de 2014).
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RGE núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a nou estatut per a l'autònom. Mesures estructurals relatives
a la fiscalitat, la cotització i el règim de concurs dels
autònoms, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2199/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a difusió de bones pràctiques dels centres escolars, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2221/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del programa "Entre todos", amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures urgents d'ocupació per a desocupats majors
de 45 anys, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2223/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programació educativa i infantil en anglès, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a per a un referèndum sobre les prospeccions petrolíferes a les
aigües mediterrànies properes a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Drets Humans. (Mesa de 12 de març de 2014).

RGE núm. 2229/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a mesura contra el frau fiscal, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 12 de març de
2014).

RGE núm. 2339/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra
la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (procediment d'urgència), davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 12
de març de 2014).

Palma, a 12 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Embaràs i discriminació laboral

La darrera reforma laboral ha deixat sense efecte els articles
de l’Estatut dels Treballadors que impedien poder acomiadar
una dona des de l’inici de l’embaràs fins que hagués nascut la
criatura.

Protegien i blindaven les dones embarassades, davant
l’evident dificultat de poder provar l’embaràs com a causa
d’acomiadament.

Així ho determina el Tribunal Constitucional, que ha
rebutjat la petició d’emparament d’una treballadora que va ser
acomiadada estant embarassada, quan es trobava en un període
de prova amb un contracte de 6 mesos de duració.

El Tribunal Constitucional es basa que no es el mateix un
“acomiadament” que “el desistiment empresarial durant el
període de prova”.

Segons la sentència del Tribunal Constitucional “el
legislador es va decantar, conscientment, per limitar aquesta
tutela excloent de la seva aplicació al suposat desistiment
empresarial durant el període de prova”.

Així doncs, si es manté aquesta situació es pot veure
incrementada la situació de precarietat laboral per a les dones
embarassades sotmeses a període de prova.

Per tot això el Grup Parlamentari MES proposa per al debat
aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la darrera
reforma laboral aprovada unilateralment pel Govern de l’Estat
espanyol sense el consens dels agents socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a convocar els agents socials per pactar i consensuar
una reforma laboral.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que modifiqui l’articulat de la reforma laboral perquè
es garanteixi que, en cas d’embaràs, les dones no puguin ser
acomiadades durant el període de prova.

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Nou estatut per l’autònom. Mesures estructurals relatives a la
fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms

Des de sempre s’ha tengut poca consideració vers els
autònoms. Hi ha hagut preocupació i dedicació per a les xifres
macroeconòmiques, les grans empreses, les empreses BOE,
però poca, molt poca cap els autònoms.
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Els autònoms són l’autèntica base i el motor de la nostra
economia. Són ells qui conformen el veritable teixit productiu
social. Són ells qui acaben empenyent l’economia.

Tot i això, se’ls ha prestat poca o cap atenció. Així
simplement sols s’hi ha establert una base mínima de cotització,
amb molt poques contraprestacions socials (atur, maternitat...),
un règim fiscal molt poc incentivador i no se’ls ha permès de
facto acudir a l’expedient de concurs de creditors en cas de
fallida (la qual cosa suposa un greu problema estructural).

Ara que s’ha posat de moda la paraula "emprenedor", hem
descobert que són els nostres autònoms de sempre. I ara ens
hem adonat de les enormes dificultats i traves que tenen aquests
treballadors per compte propi per tirar endavant, especialment
en aquesta època de crisi. Així a la pujada increïble i
injustificada de l’electricitat de fins el 60%, hi hem d’afegir la
pujada de les cotitzacions a principis d’any.

Cal afegir que les recents mesures anunciades pel Govern
relatives a la tarifa plana quasi no els beneficiaran.
Efectivament, els autònoms que avui no tenen assalariats (el
66%) no podran accedir a la tarifa plana de 100i, ja que els
condicionants de mantenir els llocs de feina durant 3 anys són
quasi impossibles donada la situació de precarietat econòmica
i escassa durada dels contractes a què poden accedir els
autònoms.

Es fa necessari un nou estatut per a l’autònom, un quadre de
mesures veritablement estructurals que ajudin i estimulin els
autònoms, però sobretot que estableixin un sistema basat en la
justícia i la proporcionalitat de la seva activitat i els seus
ingressos. Es tracta que cotitzin i tributin no per un fix, sinó en
funció dels seus ingressos, sense cap xifra mínima (sigui
aquesta per la retenció de l'IRPF o per la base de cotització).

Per altra banda, s’ha d’ajudar qui comença un negoci amb la
denominada fiscalitat zero.

Per últim es fa peremptòria la reforma del concurs persona
física i donar una segona oportunitat a aquell que de forma no
fraudulenta ha fet fallida i ha perdut tots els seus béns. No el
podem condemnar a la mort civil

Per tot això plantejam tot un quadre de mesures de reformes
estructurals, de fiscalitat proporcional i justa i d’incentiu de
l’emprenedor que comença.

Finalment, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent

Proposició no de llei

Proposam que el Parlament de les Illes Balears insti les
Corts Generals per tal que promoguin les reformes legislatives
adients per establir un estatut de l’autònom, per tal:

1. D'establir una retenció progressiva de pagaments a
compte de l'Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF) en
funció dels rendiments nets per a autònoms que desenvolupin
activitats que tenen la qualificació d’empresarials i de derogar
l’actual 20% fix.

2. De fixar una exempció del pagament de l'Impost de Renda
de les Persones Físiques (IRPF) als autònoms que ingressin
menys de 12.000i.

3. De determinar una fiscalitat zero el primer any d’autònom
d’inici d’activitat i sempre que el seu rendiment net mensual
sigui inferior a mil cinc-cents euros (1.500i) o a devuit mil
euros anuals (18.000i). Els autònoms durant el primer any
d’activitat no hauran de fer cap pagament a compte
de l'IRPF, i es procedirà a la liquidació a l’anualitat
corresponent.

4. De regular que la cotització a la Seguretat Social es
realitzi en funció dels ingressos reals i del temps treballat, sense
un base mínima.

5. Que les bonificacions per contractació indefinida que
realitzin els treballadors autònoms sense treballadores pugin al
100% del total de la quota de la Seguretat Social el primer any
i no sols a una part de la quota plantejada pel Govern
(contingències comunes).

6. De reformar la llei concursal per a les persones físiques,
per tal d’establir un autèntic fresh-start i de donar una segona
oportunitat a aquell que de forma no fraudulenta ha fet fallida
i ha perdut tots els seus béns.

Palma, a 3 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Difusió de bones pràctiques dels centres escolars

Les bones pràctiques són una manera innovadora d’actuar
que ofereix millors resultats i que pot ser un model a seguir o
una norma a establir.

Als centres escolars de les Illes Balears, a iniciativa dels
docents, dels claustres i del consells escolars, s’estan
desenvolupant experiències educatives adaptades a les realitats
socials de cada centre; experiències que, per la seva qualitat i
resultats, ben bé es podrien catalogar de bones pràctiques
educatives.

Aquestes es realitzen a molts de nivells: programació i
ensenyament; orientació d’alumnes i famílies; atenció al
desenvolupament humà; relació amb les famílies; coordinació
educativa...
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Per tant, és indubtable que el coneixement i la difusió
d’aquests actuacions permetria:

- La identificació i la definició de les bones pràctiques que
es realitzen en els centres docents de les Illes Balears.
- La millora de les que ja s’apliquen.
- Afavorir que es puguin desenvolupar a altres centres.
- El reconeixement als docents innovadors.
- La seva promoció per a la realització i l’aplicació.
- L'elaboració d'un catàleg de bones pràctiques a les Illes
Balears.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
per al debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar la celebració anual d’un encontre
d’experiències de les bones pràctiques que es realitzin en els
centres escolars de la comunitat autònoma. Aquest encontre
s’hauria de reconèixer a efectes de formació permanent i també
se n'hauria de garantir la publicació i/o l'accés digital a les
experiències exposades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un sistema de reconeixement, registre i
divulgació de bones pràctiques que puguin servir de referència
per al conjunt dels centres educatius de les Illes Balears.

Palma, a 26 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Retirada del programa “Entre Todos”.

Són moltes les veus, les institucions i les entitats que han
demanat la retirada del programa que emet Televisió Espanyola
“Entre todos”; un programa que utilitza el drama i les
necessitats de les persones per sortir endavant amb la seva vida;
un programa que no dubta a emetre les imatges i les
declaracions de pares, mares, fill i filles, en situació de no poder
fer front a les seves necessitats vitals; un programa que utilitza
els nins i les nines amb discapacitat per promoure la participació
dels televidents i la caritat com a resposta.

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat ha exigit a la televisió estatal la retirada immediata
de la programació d’aquest programa, per projectar amb
reiteració una imatge contrària als drets, la inclusió i la
participació regular de les persones amb discapacitat en la vida
social.

També ho ha denunciat i ha demanat la seva retirada el
Consell General del Treball Social ja que aquest programa
promou la substitució dels drets socials per la caritat, sense
respectar la dignitat de les persones.

La conductora d’ aquest programa, no sols atempta contra la
dignitat de les persones amb discapacitat, sinó que també
fomenta la tolerància a la violència masclista. Toñi Moreno va
aconsellar en directe a una dona que patia maltractaments que
optàs per la reconciliació.

Un programa que s’oblida dels drets i de la justícia social i
que deixa en mans de la solidaritat individual la resposta que
hauria de donar l’estat no pot formar part de l’oferta d’una
televisió, ni pública ni privada.

Les crítiques no han aturat des de les primeres emissions,
fins i tot mitjans internacionals con Le Figaro o L’Express l’han
descrit com un espai que no estalvia els drames i les llàgrimes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a retirar de la programació de la Televisió Pública Espanyola en
programa “Entre todos”, emès diàriament per la
primera cadena.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a exercir un rigorós control de la programació mitjançant els
mecanismes adients per tal d’ evitar que es tornin a reproduir,
en qualsevol emissió, pública o privada, formats que atemptin
contra la dignitat de les persones i contra els drets humans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que no promocioni, mitjançant qualsevol tipus de canal, la
tolerància a la violència masclista.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar, en els mitjans audiovisuals de
titularitat pública, la lluita contra la violència masclista.

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors de 45 anys

En la situació de crisi econòmica i laboral que vivim, l’edat
madura s’ha convertit en un dels principals factors de
discriminació del mercat laboral; la mateixa reforma laboral ha
incrementat i facilitat la substitució de treballadors amb
contractes indefinits per nous treballadors amb condicions
laborals molt més precàries, dificultant la reincorporació al
mercat laboral als treballadors que han perdut de manera
involuntària el seu lloc de feina als 45 anys i més; a aquestes
dificultats de reincorporació hem d’afegir les disminucions de
la protecció econòmica que ha regulat l’actual reforma laboral,
en el llarg i dur camí fins el moment d’arribar a la jubilació.

Per aquests motius, preocupats pel gran increment de l’atur
de llarga durada i el nombre de treballadors que han esgotat les
prestacions a la nostra comunitat, presentem per al seu debat i
aprovació al Parlament de les Illes Balears la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta una vegada més el
Govern de les Illes Balears a actuar amb urgència en la
concertació i l'aprovació del Pla d’Ocupació de les Illes Balears,
en el qual de manera específica incorporarà mesures concretes
i quantificades per facilitar l’accés al treball dels treballadors
desocupats de llarga durada majors de 45 anys. Entre d’altres
incorporarà:

a) L’establiment d’un protocol específic, preferent i
individualitzat d’orientació i reconeixement de
competències, en el Servei Públic d’Ocupació.
b) L’establiment d’itineraris específics de formació:
qualificació i requalificació, amb sistema de beques per a
assistència a aquesta formació a qui ha esgotat prestacions
o per a qui té càrregues familiars.
c) La revisió dels incentius a la seva contractació, amb
l’objectiu de millorar la seva eficàcia.
d) Programes directes de contractació i formació per 6
mesos mitjançant els ajuntaments i consells insulars, per
obres i serveis de interès general.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir de manera extraordinària mentre la taxa
d’atur no baixi del 12%, el finançament necessari per l’execució
de les mesures específiques i concertades, per atendre els
treballadors desocupats de llarga durada majors de 45 anys a la
nostra comunitat.

Palma, a 4 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Programació educativa i infantil en anglès

Exposició de motius

Molts són els mitjans de comunicació audiovisuals tant
privats com públics que inclouen l'emissió de programes en
anglès o en sistema dual, que permet l'elecció de l'idioma.

És conegut també que molts pedagogs defensen que la
televisió és un magnífic mitjà d'aprenentatge i arriben a la
conclusió que els infants que veuen una programació educativa
de qualitat de forma regular aprenen més que els que no la
veuen.

Atenent també que la mateixa llei que regula l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears al seu article 2, d) marca com
un dels objectius el de garantir l'accés a l'educació.

Atenent, finalment, el fet que el Govern ha fet de
l'ensenyament de l'anglès el tema central de la seva política
educativa, i que seria lògic que un govern coherent també
impulsés l'ensenyament de l'anglès a través dels mitjans
audiovisuals públics, i no només a través de decrets aplicats
sense el mínim exigible de mitjans i sobretot sense diàleg ni
complicitat amb els docents que han d'aplicar aquest objectiu.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'EPRTVIB a
augmentar el nombre de programes adreçats als infants i les
hores de programació infantil a IB3 Televisió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'EPRTVIB a
prioritzar en els programes infantils el sistema dual, incorporant
la versió original o l'emissió únicament en anglès per afavorir
l'aprenentatge d'aquesta llengua entre els infants de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l'EPRTVIB a
impulsar programes de caire educatiu tant a IB3 Ràdio com a
IB3 Televisió.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir un paper actiu en l'impuls dels objectius
expressats en els punts anteriors, arribant a acords amb
l'EPRTVIB per tal de finançar i/o colAlaborar en la implantació
de programació infantil i educativa.

Palma, a 4 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Per a un referèndum sobre les prospeccions petrolieres a les
aigües mediterrànies properes a les Illes Balears

La societat balear té avui una posició unànime contra de les
prospeccions petrolíferes a la Mediterrània. I aquesta posició no
és passiva, ans el contrari, la societat civil ha canalitzant la seva
indignació i el seu descontent a través de moltes actuacions i
iniciatives públiques. Els partits polítics de les Illes Balears
també han expressat públicament el seu rebuig a les
prospeccions.

És evident que tant els projectes de prospecció petroliera que
ja disposen de l'autorització inicial com els que encara estan en
una tramitació prèvia, i que afecten directament o indirectament
Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca, tenen una
repercussió de primer ordre tant des del punt de vista ecològic
com econòmic. És raonable, per això, que tant la ciutadania com
les entitats cíviques vulguin expressar la seva opinió en una
qüestió transcendental que afecta tothom.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears contempla,
d'acord amb el marc jurídic estatal i internacional, el dret dels
ciutadans a participar en els afers públics de forma directa i no
només per mitjà dels representants lliurement elegits en les
eleccions periòdiques per sufragi universal. L'article 15 de
l'Estatut, en l'apartat de “Drets de participació”, contempla “El
dret a promoure la convocatòria de consultes populars pel
Govern de les Illes Balears, els consells insulars o els
ajuntaments en els termes que estableixin la Constitució
Espanyola i les lleis”. Les consultes populars són una
competència de desenvolupament legislatiu de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i com a tal té la potestat
d'impulsar i aprovar el marc legal per al seu desenvolupament
i la seva aplicació.

No fa falta anar als indicadors del CIS per constatar que la
ciutadania reclama una democràcia que vagi més enllà del vot
cada quatre anys. La societat civil vol opinar i expressar en
forma de vot la seva opinió sobre qüestions que són cabdals per
al país. I sense cap tipus de dubte, les prospeccions petrolieres
i les posteriors explotacions en forma de plataformes d'extracció
són qüestions d'interès i de màxima rellevància social.

La convocatòria de consultes populars a través de
referèndums està contemplada a més de l'article 15 de l'Estatut
d'Autonomia, en els articles 92.3 i 149.1.32 de la Constitució
Espanyola, i desenvolupada en les lleis orgàniques 2/1980, de
18 de gener, que regula les diferents modalitats de referèndum,
i 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. I aquest és
el marc jurídic dins el qual s'emmarca la següent proposició.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS presenta les
següents propostes de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern perquè solAliciti, d'acord amb l'article 6 de la Llei
Orgànica 6/1980, l'autorització del Congrés dels Diputats per 
dur a terme un referèndum en qual es pregunti als ciutadans de
les Illes Balears si volen que es facin prospeccions petrolieres
en aigües de la mar Mediterrània pròximes a les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar la legislació vigent sobre hidrocarburs per tal que
qualsevol actuació en aquest àmbit requereixi a més del
preceptiu informe ambiental positiu, l'acord favorable dels
parlaments de les comunitats autònomes afectades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini màxim de tres mesos un
projecte de llei sobre consultes populars, d'acord amb el que
estableixen els articles 15 i 31.10 de l'Estatut d'Autonomia.

Palma, a 5 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'>Hisenda i
Pressuposts.

Mesura contra el frau fiscal

Segons l’informe encarregat el 2010 per l'OCDE a la
consultora Merrill Lyinch, els ciutadans espanyols amaguen uns
175.000 milions d’euros a paradisos fiscals, quinze vegades més
del pressupost complet de l’Estat espanyol per a tot un any.

El Govern presidit pel president Zapatero aprovà el Reial
Decret 1145/2011, de 29 de juliol, d’obligacions fiscals, que
permet simplificar les obligacions formals dels inversors no
residents en la subscripció, l'adquisició, el reemborsament o la
transmissió d’accions o participacions d'institucions d’inversió
colAlectiva espanyoles o estrangeres que es comercialitzin a
Espanya. El Govern del Sr. Rajoy ho ha mantingut. De fet
afavorí encara més el frau fiscal amb la famosa amnistia fiscal.

Aquesta normativa a la pràctica ha suposat una exempció
d’imposts en la compra de bons del Tresor i altres productes
financers públics si es produeixen des dels paradisos fiscals.
Això és possible perquè el reial decret esmentat facilita
l’anonimat del comprador ja que elimina l’exigència de disposar
d’un NIF en els supòsits que aquestes operacions es realitzin
mitjançant comptes bancaris que hagin acreditat la seva
condició de no residents a Espanya.
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Des que aquesta normativa està en vigor qualsevol
defraudador que tingui doblers a paradisos fiscals pot comprar
deute públic de l’Estat espanyol emparat en el secret bancari.

Tot això succeeix quan a l’Estat hi ha més de 5 milions
d’aturats i 9 milions de persones que viuen en situació de
vulnerabilitat.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
per al debat al Parlament aquesta

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar el Reial Decret 1145/2011, de 29 de juliol de 2011,
com a mesura per lluitar contra el frau fiscal i el paradisos
fiscals.

Palma, a 5 de març de 2014.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'aprovació de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local i la percepció d'aquest grup
d'incompliment d'articles de la Constitució, contra els quals
seria urgent interposar recurs d'inconstitucionalitat, atesa la
urgència per no esgotar els terminis legals.

Interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local

Atesa la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en endavant LRSAL, que inclou
diversos continguts que suposen una vulneració de l’espai
competencial autonòmic per l'extralimitació de les bases
estatals, vulneració de les competències autonòmiques, lesió de
l'autonomia financera de les comunitats autònomes i fins i tot la
infracció de la reserva de llei orgànica per a la regulació de les
relacions de colAlaboració financera entre l'Estat i les comunitats
autònomes (article 1 punts 5, 7, 8, 10, 16, 17 i 21, disposicions
addicionals vuitena i onzena i disposicions transitòries quarta i
onzena).

Atesa la pretensió de la LRSAL que les comunitats
autònomes assumeixin, per directa i unilateral atribució
d'aquesta llei, la titularitat de competències municipals relatives
a educació, salut, serveis socials i serveis d'inspecció sanitària.
Com s'especifica en aquestes disposicions, a través d'elles
s'atribueixen a les comunitats autònomes la titularitat de
competències pròpies dels municipis en les matèries anotades,
al marge dels procediments constitucionalment establerts
(disposicions addicionals primera i quinzena i disposicions
transitòries segona i tercera).

Atès que la LRSAL lesiona l'autonomia local
constitucionalment garantida en els articles 137, 140 i 142 de la
Constitució Espanyola, amb l'eliminació del principi de
"màxima proximitat", trencant, amb això, la imatge de la
institució, amb l’establiment d’una diferència arbitrària entre els
municipis segons tinguin més o menys de 20.000 habitants i per
la fixació de mecanismes de tutela, condicionants i controls
d'oportunitat per part d'altres administracions (autonòmica i
estatal) que situen aquestes entitats locals en una posició de
subordinació o dependència quasi jeràrquica (article 1 punts 3,
9, 16, 21, 30, 31, 36, i article 2 punts 2 i 3).

Atesa la inconstitucionalitat de la LRSAL per la vulneració
del principi democràtic en l’àmbit local, quant a l'adopció per la
Junta de Govern Local d'acords que corresponen al Ple,
concretament el pla econòmicofinancer, el pla de sanejament
o l’entrada de mecanismes extraordinaris de finançament
(article 1.38).

Atès tot l’exposat anteriorment, i que fins a un total de 24
continguts de la LRSAL vulneren principis constitucionals
referits a l’autonomia local i de les competències i autonomia
financera de les comunitats.

Per tot això exposat, el Grup Socialista presenta per a la seva
aprovació la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar el procediment per a la interposició de recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, concretament pel
contingut dels articles 1.3, 1.5, 1.7. 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.17,
1.21, 1.30, 1.31, 1.36, 1.38, 2.2 i 2.3, i de les disposicions
addicionals primera, vuitena, onzena, quinzena i de les
disposicions transitòries segona, tercera, quarta i onzena, per la
vulneració de diferents principis de la Constitució Espanyola
que garanteixen l’autonomia local i l’autonomia financera i
competencial de les comunitats autònomes.

Palma, a 7 de març de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 4338/12 i 6183/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a detecció precoç del càncer de mama, maig i juny. (BOPIB
núm. 50, de 8 de juny, i 58, de 25 de juliol de 2012 ).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat els mesos de maig i juny de 2012?
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La resposta a aquestes preguntes és a la pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 6340/2012.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5262/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en els quals es respongui,
tant si és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel.

Conveni d'Assistència Jurídica entre la Direcció de
l'Advocacia de la CAIB i la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel signat dia 12 de desembre de 2011.

Conveni amb Càritas Diocesana signat el 5 de novembre de
2012.

Conveni amb la UIB signat el 30 de gener de 2013.
Conveni amb Projecte Jove signat el 18 de març de 2013.

Palma, 8 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7003/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a còmic
prevenció del mal d'esquena 3. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Amb quina mesura econòmica ha participat la Conselleria
d'Educació i Cultura en l'edició del còmic dirigit a la prevenció
del mal d'esquena entre els infants de la Fundació Kovacs i
l'Organització Mèdica.

Aquesta pregunta es considera resposta en la pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 7001/12.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 9333/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a detecció
precoç del càncer de mama, octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de
23 de novembre de 2012).

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

Any: 2012.  Mes: Octubre. Citades: 3.345
No hi acudeixen: 1.067. Hi acudeixen: 2.278

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

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 234/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a detecció
precoç del càncer de mama. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).

En resposta a la pregunta "Quantes demandes de
realització de mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han registrat el mes de setembre
de 2012?" rebérem la següent resposta: "segons consta a les
nostres bases de dades les mamografies que es varen realitzar
a Balears el més de setembre varen ésser 2615". D'aquestes
2615, quin és el nombre de mamografies realitzades lligades
al programa de detecció de càncer de mama?

A totes les dones citades, en el marc del programa de
detecció de càncer de mama, i que hi acudeixen, se'ls fa una
mamografia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 260/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, desembre 2012. (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer de 2013).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes de desembre de 2012?

Any: 2012.  Mes: Desembre. Citades: 1.613
No hi acudeixen: 308. Hi acudeixen: 1.305

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

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2989/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social (I).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quants de treballadors fixes discontinus del sector turístic,
en relació amb cadascuna de les empreses, s'han acolllit al
programa de descompte del 50% dels costos de la seguretat
social en el seu cost laboral corresponent al mes de novembre
del 2012?
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La mesura a què fan referència va ser aprovada en el
disposició addicional 12ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i, en tractar-
se d'una bonificació de les quotes de la Seguretat Social, la seva
aplicació és una competència estatal (Tresoreria General de la
Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal). Per aquesta
raó, l'Administració autonòmica no disposa de la informació
solAlicitada.

Palma, 24 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2990/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social (II).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quants de treballadors fixes discontinus a cadascuna de les
illes s'han acollit al programa de descompte del 50% dels
costos de la Seguretat Social el passat mes de novembre?

La mesura a què fan referència va ser aprovada en el
disposició addicional 12ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i, en tractar-
se d'una bonificació de les quotes de la Seguretat Social, la seva
aplicació és una competència estatal (Tresoreria General de la
Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal). Per aquesta
raó, l'Administració autonòmica no disposa de la informació
solAlicitada.

Palma, 24 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3054/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (I).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quines empreses turístiques de les nostres illes s'han
beneficiat del descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social dels treballadors fixes discontinus que han treballat al
novembre del 2012?

La mesura a què fan referència va ser aprovada en el
disposició addicional 12ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i, en tractar-
se d'una bonificació de les quotes de la Seguretat Social, la seva
aplicació és una competència estatal (Tresoreria General de la
Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal). Per aquesta
raó, l'Administració autonòmica no disposa de la informació
solAlicitada.

Palma, 24 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3055/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de la Seguretat Social (II).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quina és la quantia econòmica estalviada a cadascuna de
les empreses turístiques de les nostres illes beneficiades pel
descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social en els
treballadors fixes discontinus que han estat en actiu al mes de
novembre del 2012?

La mesura a què fan referència va ser aprovada en el
disposició addicional 12ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i, en tractar-
se d'una bonificació de les quotes de la Seguretat Social, la seva
aplicació és una competència estatal (Tresoreria General de la
Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal). Per aquesta
raó, l'Administració autonòmica no disposa de la informació
solAlicitada.

Palma, 24 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4146/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quines mesures ha impulsat en matèria de joventut durant
la present legislatura la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació?

A l'any 2011 es va aprovar a la convocatòria de mesures
extraordinàries per al foment de l'ocupació de les persones
joves, cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu
mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2001-
2013, en l'eix, tema prioritari 66, mitjançant la Resolució de la
consellera de Turisme i Treball d'1 d'abril de 2011 (BOIB núm.
52, de 7 d'abril). S'hi establien quatre programes:
• Programa I, Joves en formació, en el qual s'incentivava la

subscripció de contracte per a la formació amb persones
joves de 18 a 24 anys com també la transformació dels
contractes en indefinits o fixes discontinus.

• Programa II, Joves professionals, en el qual s'incentivava la
subscripció de contractes en pràctiques amb persones joves
de 18 a 30 anys en possessió de títol universitari o de
formació professional de grau mitjà o superior o títols
reconeguts com a equivalents, com també la seva
transformació en contractes indefinits o fixes discontinus.

• Programa III, Joves en relleu, en el qual s'incentivava la
subscripció de contractes de relleu o d'anticipació de l'edat
de jubilació amb persones joves de 18 a 30 anys, com també
la seva transformació en contractes indefinits o fixes
discontinus.

• Programa IV, joves estables, en el qual s'incentivava la
subscripció de contractes d'indefinits o fixes discontinus
inicial de persones joves de 18 a 30 anys, com també la
transformació de contractes temporals en indefinits o fixes
discontinus.
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A l'any 2012, es va aprovar la convocatòria per concedir
ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen
a colAlectius prioritaris, cofinançada en un 50% pel Fons Social
Europeu mitjançant el Programa Operatius FSE Illes Balears
2007-2013, dins l'eix 2, tema prioritari 66, mitjançant la
Resolució del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, de 17 d'agost de 2012 (BOIB núm.
125, de 25 d'agost). Entre els colAlectius d'atenció prioritària que
s'hi establien hi figurava els dels joves, a qui es dedicava el
Programa I, amb quatre tipus d'accions subvencionables:
• Programa I.a) Joves en formació, adreçat a incentivar la

subscripció de contractes per a la formació i aprenentatge
amb persones joves entre 16 i 30 anys, amb una duració de
sis mesos a tres anys i un temps mínim de formació del
25%.

• Programa I.b) Joves en pràctiques, adreçat a incentivar la
subscripció de contractes en pràctiques per un temps mínim
de 12 mesos i màxim de 24 mesos amb persones de fins a 30
anys, titulades inscrites en demanda d'ocupació en el
corresponent servei d'ocupació.

• Programa I.c) Joves en relleu, adreçat a incentivar la
subscripció de contractes de relleu i d'anticipació de l'edat
de jubilació d'una duració d'almenys 12 mesos amb joves de
18 a 30 anys titulars d'un contracte de duració determinada
en la mateixa empresa o amb joves de 18 a 30 anys
demandants d'ocupació.

• Programa I.d) Joves estables, adreçat a incentivar la
subscripció de contractes indefinits o fixes discontinus
inicials amb persones joves de 18 a 30 anys inscrits en
demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

Així mateix, s'establia un Programa adreçat a la
transformació de contractes de duració determinada, formatius,
de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació en
contractes indefinits o fixes discontinus.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7365/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).

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

Des de la vigència del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, i fins a
juny de 2013, un cop consultats els arxius de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, no consta cap
funcionari que hagi solAlicitat una reducció voluntària del
complement específic a l'empara de la Disposició Addicional
dissetena del decret esmentat.

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7852/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats 9. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

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

Entitat Persones
Institut d'Estudis Baleàrics 0
IBISEC 0
Institut Balear de la joventut 1
ESADIB 0
Patronat per a la Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de
les Illes Balears 0
Consorci per a la música de les Illes
Balears 1 per jubilació
AQUIB 1 per finalització

de contracte

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 7865/13 i 7874/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats 11 i 12. (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Quantes indemnitzacions per acomiadament o finalització
de la relació laboral s'han abonat a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
per sentència o resolució judicial?

El control d'accés a les actuacions judicials  correspon al
Secretari Judicial de l'òrgan judicial davant el qual es tramita el
procediment, que és qui té atribuïda la facultat de resoldre i
materialitzar aquest accés, ponderant en cada cas, l'interès
adduït pel solAlicitant i els drets fonamentals en joc.

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

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7883/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats 13. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quantes indemnitzacions per acomiadament o finalització
de la relació laboral s'han abonat a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
sense sentència o resolució judicial?

Entitat Persones
Institut d'Estudis Baleàrics 0
IBISEC 0
Institut Balear de la joventut 0
ESADIB 0
Patronat per a la Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de
les Illes Balears 0
Consorci per a la música de les Illes
Balears 0
AQUIB 1

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8500/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a relació de línies
d'autobús que  cobreixen el municipi de Campos. (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Campos indicant l'empresa que té la concessió.

El municipi de Campos queda cobert amb 7 línies de
transport públic regular de viatgers per carretera. Aquestes línies
són prestades per 3 empreses, segons el detalla a continuació:

1. Transabús Balear SLU, empresa titular de la concessió IB-33,
presta servei a Campos mitjançant les següents línies:

L500: Campos-Palma
L501: Cala d'Or-Palma
L502: Colònia de Sant Jordi-Palma
L503: Cala Figuera-Palma
L515: Campos-Sa Ràpita-s'Estanyol

2. MM Romerías SL, titular de la concessió IB-38, presta la
línia L495 (Colònia de Sant Jordi-Manacor) que enllaça
Campos amb Porreres, Manacor i l'Hospital de Manacor.

3. Autocares J. Caldentey SL, titular de la concessió IB-13,
enllaça Campos amb Felanitx i Portocolom a través de la línia
L491 (Portocolom-Palma, passant per Campos).

La informació detallada d'horaris, itineraris i parades es pot
consultar a la plana web www.tib.org.

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 9924/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a quota per despeses
per material didàctic 11-12. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).

Quina va ser l'aportació en concepte de "quota per
despeses per material didàctic, d'aula i altres" que van pagar
els pares i mares a l'inici del curs escolar 2011-2012?
(desglossat centre per centre i per conceptes de "material
didàctic", de "material d'aula" i els altres que hi hagi).

S'adjunta a continuació la normativa que fa referència al
preu que poden cobrar els centres en els conceptes demanats.
Publicació BOIB núm. 148 del 10/02/2001.

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

La normativa adjunta 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
R)

A la Pregunta RGE núm. 10034/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a la
indústria cultural. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Quin pla d'ajudes té la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats a la indústria cultural?

Durant l'any 2013 l'Institut d'Estudis Baleàrics ha mantingut
obertes sis línies de subvencions dedicades a empreses de
diferents àmbits culturals de les Illes Balears. En total, s'han
destinat durant 2013 un total de 314.856,26i. a aquestes ajudes.

Les línies de subvencions obertes han estat:
• Dedicada a tot tipus de projectes culturals en l'àmbit de la

literatura, el còmic i el pensament, amb un total de
78.190,00i.

• Dedicada a la promoció i la projecció exterior de la cultura,
amb un total de 85.598,00i.

• Dedicada a donar suport a l'organització de fires i festivals
de música, arts escèniques, arts visuals, audiovisuals i
literatura, amb un total de 149.078,26i.

• Dedicada a donar suport a la traducció, adaptació,
localització i incrustació de subtítols de llargmetratges,
curtmetratges i documentals en qualsevol format, amb un
total de 25.000,00i.
Per a l'any que ve està previst introduir una línia més

dedicada a la producció musical destinada a la indústria
discogràfica de les Illes Balears, a la qual es dedicarà un total de
35.000i.

A més a més, l'IEB treballa en la projecció exterior de la
cultura i dedica importants esforços a fer que la indústria
cultural de les Illes Balears obri nous mercats a l'exterior. En
aquest sentit, a tall d'exemple, es participa en les fires literàries
de Frankfurt, Bolonya, Londres o Buenos Aires; a les de música
com Midem de Cannes, Womex o Monkey Week; i a les de
còmic com Angoulême, Barcelona o San Diego.

Palma, 12 de novembre de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 10035/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a normalització
lingüística i fracàs escolar. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).

Creu, la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats,
que la normalització lingüística, és la causa real del fracàs
escolar?

La causa del fracàs escolar ve motivada per moltes raons,
entre elles la NO adaptació dels ensenyaments a les realitats de
fora de les aules.

El que és clar Sr. Diputat és que sí la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears té les pitjors dades de fracàs escolar
d'Espanya i això ho hem de solucionar prenent mesures per
canviar l'actual sistema educatiu que s'ha demostrat un fracàs
absolut.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10541/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras , relativa a
valoració reducció temporada turística. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Com valora la reducció de la temporada turística de 9 a 6
mesos?

La temporada turística no s'ha reduït de 9 a 6 mesos i les
xifres així ho demostren. Els mesos de març de 2013, amb
449.031 visitants, abril de 2013 amb 700.877 i octubre de 2013,
amb 1.051.978, han estat els mesos de març, abril i octubre amb
més arribades de turistes des de l'any 2009.

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10542/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
generació de nou producte turístic. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quins recursos dedica la Conselleria de Turisme i l'ATB a
la generació de nou producte turístic?

L'àrea de producte de l'ATB està composta per 8 persones
i en 2014 disposarà d'un pressupost directe de 836.187i.

Al 2013 es varen realitzar 12 meses estratègiques i 5 fòrums
i s'ha donat suport a 26 projectes de producte amb 133.780i. 

Al 2014 està prevista la realització de 14 meses
estratègiques i 9 fòrums i es donarà suport a 50 projectes de
producte amb 277.999i.  

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10632/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
laboral adscrits a Presidència del Govern (I). (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits a la Presidència del Govern de les Illes Balears?

Aquesta informació és 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.
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Palma, 15 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 10836/13, 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'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

L'IBESTAT no té personal laboral ni 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 la llengua catalana.

Fundació BIT, les funcions que té atribuïdes el personal són
les següents:

Atenció al públic: recepcionista i secretària direcció.
Cita prèvia sanitària: teleoperadors, teleoperadors amb

idiomes, gestor telefònic, gestor telefònic amb idiomes,
coordinador de plataforma.

Impartició cursos de formació: coordinador de cibersocietat,
tècnic grau superior, cap projectes integració i cap projectes
innovació.

Palma, 29 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 10899/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a campanyes
d'inspecció de treball. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Per quin motiu el Govern no té en compte els sindicats en
la planificació en matèria d'inspecció de treball a les Illes
Balears?

El Govern ha tengut en compte els agents socials en la
planificació de les actuacions de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social a les Illes Balears, ja que varen participar en la
reunió de la Comissió Tripartida de la ITSS celebrada el
14/10/2013.

Palma, 17 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11154/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
treball en matèria d'inspecció laboral (I). (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).

Quin ha estat el programa de treball realitzat aprovat pel
2013 i per part de la Comissió Territorial de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de les Illes Balears en matèria
d'inspecció laboral?

Adjuntam la memòria corresponent.

Palma, 17 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

La memòria adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 11335/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (I).
(BOPIB núm. 122, de 4 d'octubre de 2013).

Durant quants d'anys pensa la consellera d'Educació que
la LOMQE pot ser vigent en cas d'aprovar-se definitivament?

L'entrada en vigor de la LOMQE serà el 30/12/2013.

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

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 11437/13, 11583/13, 11754/13
i 11925/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb IBAVI 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 IBAVI durant 2010, 2011,
2012 i 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL no ha lliurat cap
factura a l'IBAVI durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 16 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm.11442/13, 11588/13, 11759/13
i 11930/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 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 Institut d'Estadística de
les  Illes Balears (IBESTAT) durant els anys 2010, 2011, 2012
i 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a Institut d'Estadística de les II.BB.
(IBESTAT) durant els anys 2010. 2011, 2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 11458/13, 11775/13 i 11946/13,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Serveis
Ferroviaris de Mallorca els 2010, 2012 i 2013.(BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant el 2010, el 2012 i el 2013.

En els arxius d'SFM no consta cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708 durant els
anys 2010, 2012 i 2013.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11460/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribució Pal 2002, SL amb Tramvia de la Badia de Palma,
SA. 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 Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant el 2010.

En els arxius de Tramvia de la Badia de Palma, SA. no
consten factures lliurades per Distribuciones Pal 2002, SL
durant l'any 2010.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11484/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Balears Innovació Telemàtica, SA.
(BITEL) el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Balears Innovació Telemàtica,
SA (BITEL) durant el 2010.

Durant el 2010 l'empresa Star Clinic Care Group, SL no ha
lliurat cap factura a Balears Innovació Telemàtica, SA.

Palma, 17 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 11496/13, 11667/13, 11838/13
i 12008/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb
Gestió Urbanística 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 Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Gestió Urbanística de
Balears, SL 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, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 11498/13, 11669/13, 11840/13,
12010/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb
IBAVI els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a IBAVI durant els anys 2010,
2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL no ha lliurat cap
factura a l'IBAVI durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 16 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient iTerritori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 11502/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb l'Institut Balear de la Natura el
2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a l'Institut Balear de la Natura
el 2010.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL. amb CIF B57673410
no ha lliurat cap factura a l'Institut Balear de la Natura durant el
2010.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 11503/13, 11674/13, 11845/13
i 12015/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) els anys
2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Institut d'Estadística de les
II.BB. (IBESTAT) durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a Institut d'Estadística de les II.BB
(IBESTAT) durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 11505/13, 11676/13, 11847/13
i 12017/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears els anys
2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a Institut d'Innovació Empresarial de les
II.BB durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 11511/13, 11682/13, 11853/13
i 12023/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
ParcBit Desenvolupament, SA els anys 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a ParcBit Desenvolupament, SA
durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a ParcBit Desenvolupament durant els
anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 11533/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group SL amb Fundació Illes Balears per a la
Innovació Tecnològica el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Fundació Illes Balears per a la
Innovació Tecnològica durant el 2010.

Durant el 2010 l'empresa Star Clinic Care Group, SL no ha
lliurat cap factura a Fundació II.BB per a la Innovació
Tecnològica.

Palma, 17 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 11569/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) el 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant el 2011.

Durant l'any 2011 l'empresa Distribuciones Pal 2002, SL no
ha lliurat cap factura a Balears Innovació Telemàtica, SA.

Palma, 14 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 11587/13 i 11758/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a factures de Distribuciones Pal 2001, SL amb Institut
Balear de la Natura el 2011 i 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'Institut Balear de la
Natura durant el 2011 i 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL no ha lliurat cap
factura a l'Institut Balears de la Natura durant els anys 2011 i
2012.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 11596/13, 11767/13 i 11938/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
ParcBit Desenvolupament, SA els anys 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 Parcbit Desenvolupament,
SA durant els anys 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a ParcBit Desenvolupament, SA durant
els anys 2011, 2012 i 2013.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 11655/13, 11826/13 i 11996/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) els anys 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Balears Innovació Telemàtica,
SA (BITEL) durant els anys 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 11662/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Espais de Natura Balear durant el
2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL, amb CIF B57673410 a Espais de Natura Balear
durant el 2011.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410
no ha lliurat cap factura a Espais de Natura Balear durant el
2011.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 11673/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Institut Balear de la Natura el
2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a l'Institut Balear de la Natura
durant el 2011.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF 57673410 no ha
lliurat cap factura durant el 2011 a l'Institut Balear de la Natura.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 11704/13, 11875/13 i 12045/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Fundació II.BB per a la Innovació Tecnològica els anys 2011,
2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Fundació II.BB. per a la
Innovació Tecnològica  durant els anys 2011, 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a Fundació II.BB per a la Innovació
Tecnològica durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Palma, 26 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 11829/13 i 11999/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a  factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Consorci de Transports de Mallorca els anys 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Consorci de Transports de
Mallorca durant els anys 2012 i 2013.

No consta en el Registre del Consorci de Transports de
Mallorca cap factura lliurada per l'empresa Star Clinic Care
Group, 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
AV)

A les Preguntes RGE núm. 11833/13 i 12003/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Espais
de Natura Balear, SL els anys 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Espais de Natura Balear
durant els anys 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410
no ha lliurat cap factura a Espais de Natura Balear el 2012 i el
2013.

Palma, 11 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 11834/13, 11835/13, 12004/13
i 12005/13, presentades per l'Hble, Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb
Fogaiba i amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears els anys 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Fogaiba i  a Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears durant els anys 2012 i
2013.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410
no ha lliurat cap factura a Fogaiba durant els anys 2012 i 2013.

Us recordem que Fogaiba són les segles de Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les II.BB.

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

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 11848/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Institut de Biologia Animal de
Balears, SA el 2012. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Institut de Biologia Animal de
Balears, SA durant el 2012.

No existeixen factures lliurades de Star Clinic Care Group
a Institut de Biologia Animal de Balears, SA.

Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 11844/13  i 12014/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut
Balear de la Natura els 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a l'Institut Balear de la Natura
durant els anys 2012 i 2013.

L'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410
no ha lliurat cap factura a l'Institut Balear de la Natura  durant
el 2012 i el 2013.

Palma, 11 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 11849/13 i 12019/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Institut
de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant
els anys 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant els anys
2012 i 2013.

L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica adscrita a la Direcció
General de Medi Rural i Marí i, per tant, no és un centre de cost.

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
BB)

A la Pregunta RGE núm. 11857/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb SEMILLA el 2012. (BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb NIF B57673410 a Semilla durant el 2012.

No existeixen factures lliurades de Star Clinic Care Group,
SL Semilla.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 11860/13 i 12030/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears durant el 2012 i el
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Serveis d'Informació de les
II.BB. durant el 2012 i el 2013.

La societat Serveis d'Informació de les Illes Balears, SAU
no ha rebut cap factura de l'empresa Star Clinic Care Group, SL
amb CIF B57673410 durant el 2012 i el 2013.

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

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 11861/13 i 12031/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group, SL amb Serveis
Ferroviaris de Mallorca el 2012 i el 2013. (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410, a Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant el 2012 i el 2013.

En els arxius d'SFM no consta cap factura de l'empresa Star
Clinic Care Group, SL amb CIF 57673410 durant els anys 2012
i 2013.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 11906/13, 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 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Distribuciones
Pal 2002, SL amb Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental el 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2001, SL no ha lliurat cap
factura a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
el 2013.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 11929/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut Balear de la Natura
el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126705 a l'Institut Balear de la
Natura durant el 2013.

L'empresa Distribuciones Pal 2001, SL amb CIF B57126705
no ha lliurat cap factura a l'Institut Balear de la Natura durant el
2013.

Palma, 11 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 12018/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinc Care Group, SL amb Institut de Biologia Animal de
Balears, SA el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Star Clinic
Care Group, SL amb CIF B57673410 a Institut de Biologia
Animal de Balears, SA el 2013.

A l'empresa Institut de Biologia Animal de Balears no
consta cap factura lliurada durant el 2013 per l'empresa Star
Clinic Care Group.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 12027/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Semilla el 2013. (BOPIB núm. 122,
de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Star Clinic
Care Group amb CIF B57673410 a Semilla durant el 2013.

L'empresa Semilla no consta cap factura lliurada durant el
2013 a l'empresa Star Clinic Care Group.

Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 12039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'Star
Clinic Care Group, SL amb Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) el 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa  Star Clinic
Care Group amb CIF B57673410 a Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) durant el 2013.

L'empresa Star Clinc Care Group amb CIF B57673410 no
ha lliurat cap factura a Fundació d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) durant
l'any 2013.

Palma, 12 de novembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 12449/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cessió
d'embarcacions per a vigilància ambiental costanera. (BOPIB
núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Ha valorat el Govern la possibilitat de cedir mitjançant
conveni alguna de les embarcacions que l'ens de Ports de les
Illes Balears treu a subhasta a la Conselleria de Medi Ambient,
per posar-la a disposició dels Agents de Medi Ambient perquè
aquests puguin desenvolupar tasques de vigilància ambiental
costanera?

La vigilància ambiental costanera es realitza amb els
recursos de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 12858/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Torrent de
Coanegra (1). (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Té la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
cap expedient obert contra la propietat de la finca de Son
Oliver davant l'apropiació ilAlegal per part d'aquesta de part
del torrent de Coanegra, dins el terme municipal de Santa
Maria?

Existeix un expedient per tancaments colAlocats en zona de
domini públic hidràulics i tancaments colAlocats  en zona de
servitud sense disposar d'autorització administrativa en el
torrent de Coanegra -Finca Son Oliver- en el terme municipal de
Santa Maria del Camí.

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 12859/23, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Torrent de
Coanegra (2). (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).

Com a autoritat hidràulica, què pensa fer la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori davant la petició de
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí per reiterar la barrera
ilAlegal instalAlada dins el curs de torrent de Coanegra, a
l'alçada de la finca de Son Oliver?

L'autoritat hidràulica fa i farà complir les resolucions
dictades en relació amb aquest assumpte.

Palma, 25 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 12994/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 124,
de 15 de novembre de 2013).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 31 d'octubre de 2013?

Els Acords per via d'urgència del Consell de Govern de dia
31 d'octubre de 2013:
• 27. Acord pel qual s'autoritza l'Advocacia de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears per interposar una demanda
de reclamació de quantitat, davant la jurisdicció social, per
al reintegrament de retribucions indegudament abonades
(núm. d'expedient 006186172012).

• 28. Acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per exercir
la competència en matèria d'autorització i disposició de la
despesa derivada de l'expedient de convocatòria per
concedir ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.
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Palma, 18 de desembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 13013/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Orizonia. (BOPIB
núm. 124, de 15 de novembre de 2013).

El passat 24 d'octubre de 2013, el conseller d'Economia i
Competitivitat va afirmar en seu parlamentària, en la seva
compareixença davant la Comissió d'Economia, que els
treballadors i treballadores afectats per la fallida d'Orizonia
havien cobrat ja les seves indemnitzacions, afirmació del tot
falsa. Quines gestions ha fet el Govern perquè aquestes
indemnitzacions es puguin cobrar algun dia i es minimitzin les
conseqüències socials de l'operació especulativa entorn a
Orizonia?

Els deutes pels sous i les indemnitzacions dels treballadors
i treballadores del Grup Orizonia estan reconeguts en la llista de
creditors del procediment concursal. I, per altra banda, al mateix
procediment, el Grup Orizonia ha acceptat la responsabilitat
solidària de totes les mercantils respecte als sous i
indemnitzacions; és a dir, s'han fet constar els crèdits dels
treballadors en les llistes de totes les empreses, per si, al seu dia,
es produeix una eventual declaració d'existència de grup
d'empreses a nivell laboral.

Aquesta conselleria té constància que els treballadors han
percebut, al menys, part de les indemnitzacions que se'ls
endeuten, i la resta està en tramitació al FOGASA.

El Govern de les Illes Balears compleix la funció mediadora
que li atribueixen les lleis, en especial, es varen explicar a la
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat del
passat 24 d'octubre, i això tenint en compte que, ja que es tracta
d'un expedient que afecta centres de treball d'una empresa
ubicats en distintes comunitats autònomes, l'autoritat laboral
competent no és del Govern, sinó de la Direcció General
d'Ocupació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; no
obstant això, aquest govern ha dut a terme les gestions de
mediació entre empresa i afectats, a l'espera que es resolgui
l'expedient concursal.

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

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 13037/13 i 13038/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a pesca d'arrossegament (1 i 2). (BOPIB núm. 124, de
15 de novembre de 2013).

Quines passes ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori davant les demandes d'alguns ajuntaments
de la Serra de Tramuntana d'intervenir per frenar la pesca
d'arrossegament a prop del seu litoral? Quins mitjans de
vigilància marítima ambiental pensa mobilitzar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori davant la presència
d'embarcacions de pesca d'arrossegament al litoral de la Serra

de Tramuntana, entre d'altres, a àrees considerades tant
Reserva Marina com dins la Xarxa Natura 2000?

Hem desplaçat la nostra embarcació de vigilància pesquera
a la zona i ens hem posat en contacte amb la Delegació de
Balears del Ministeri d'Agricultura i el Servei Marítim de la
Guàrdia Civil per coordinar actuacions, atès que les aigües que
banyen les costes de la Serra de Tramuntana són aigües
exteriors, competència de l'Administració de l'Estat en matèria
de pesca. Cas d'haver denúncies, seria el Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el competent per
instruir-ne els corresponents expedients sancionadors.

Palma, 23 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)

A les Preguntes RGE núm. 13518/13 i 13519/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a caça ilAlegal i actuació de la Conselleria (1 i 2).
(BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).

Ha iniciat cap acció o ha obert cap expedient la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori arran del
coneixement de la imatge apareguda a un mitjà de
c o m u n i c a c i ó  l o c a l  e l  6 / 1 1 / 2 0 1 3  ( h t t p : / /
www.arabalears.cat/balears/cacador-fotografia-centeners-
tords o 1024697777.html) d'un caçador a Mallorca amb
centenars de tords i altres aus mortes, tenint en compte el dany
ambiental i el mal exemple que això representa? Ha fet cap
gestió la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
per coordinar-se amb la Conselleria de Medi Ambient del
Consell de Mallorca davant la gravetat de la imatge
apareguda a un mitjà de comunicació local el 6/11/2013
(http:// www.arabalears.cat/balears/cacador-fotografia-
centeners-tords o 1024697777.html) d'un caçador a Mallorca
amb centenars de tords i altres aus mortes, tenint en compte el
dany ambiental i el mal exemple que això representa?

Segons el que ens indiquen des del Servei d'AMAS, un
agent de la CAIB va rebre la informació de la publicació de la
foto en qüestió per part d'un tercer i, en aplicació del principi de
colAlaboració interaministrativa, va posar aquest fet en
coneixement d'un dels agents del servei del CIM, atès que la
competència en matèria de caça es va transferir a la referida
administració insular. A partir d'aquest moment els agents del
CIM varen assumir les diligències per mirar d'aclarir els fets,
sense que consti cap solAlicitud de  colAlaboració posterior sobre
el particular.

Palma, 23 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 13522/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts a Consell de Govern. (BOPIB núm. 125,
de 15 de novembre de 2013).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern el dia 8 de novembre de 2013?

Acords per via d'urgència del Consell de Govern de dia 8 de
novembre de 2013:
• 14. Acord pel qual s'aprova el Pla de Ciència, Tecnologia,

Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).
• 15. Acord pel qual s'aprova el Primer Esborrany de

l'Estratègia Regional, Recerca i Innovació per a
l'Especialització IntelAligent de les Illes Balears.

Palma, 13 de desembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 13616/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a encomanes de
gestió a TRAGSA ,eficàcia i eficiència. (BOPIB núm. 125, de
22 de novembre de 2013).

Creu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que les encomanes de gestió a una empresa com TRAGSA que
té en curs un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO)
mentre mantén 200 directius que cobren més que el president
Rajoy és la millor opció en termes d'eficàcia i eficiència per
executar tasques del seu departament? Se solAlicita argumentar
la resposta.

Tragsa es configura com a mitjà propi instrumental i de
servei tècnic de l'Administració. Amb aquesta condició, està
obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu, les feines que els
encomani l'Administració General de l'Estat, les comunitats
autònomes i els poders adjudicadors que en depenen, en les
matèries que constitueixen l'objecte social de l'empresa i,
especialment, en aquells casos que tenen caràcter d'urgència o
responen a situacions d'emergència així declarades per les
autoritats.

Per tant, al tractar-se d'un mitjà propi de l'administració, i en
aquelles eines de d'administració que constitueixen l'objecte
social de l'empresa, consideram que és eficaç emprar els mitjans
propis de l'administració, i no haver de recórrer a mitjans
externs.

Palma, 20 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. 13617/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a contractes tour
operadors amb exclusivitat. (BOPIB núm. 125, de 22 d'octubre
de 2013).

Com valora el conseller el fet que s'hagin signat tants de
contractes d'exclusivitat entre establiments hotelers de les illes
i alguns tour operadors després de la World Travel Market?

Donarà als empresaris l'estabilitat necessària pe a continuar
amb les reformes ja començades.

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 13663/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la Delegació d'Educació de Menorca, V. (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Ocupa el Sr. Federico Grau Colom un lloc de feina a través
de comissió de serveis dins l'organigrama i plantilla de la
Delegació d'Educació a Menorca?

El senyor Federico Colom no ocupa un lloc de feina a través
d'una comissió de serveis dins l'organigrama i plantilla de la
Delegació d'Educació a Menorca.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 13664/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la Delegació d'Educació de Menorca, VI. (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

El Sr. Federico Grau Colom està vinculat, com a funcionari
interí adscrit a la Conselleria d'Educació, al pacte
d'estabilitat? I quina és la vigència d'aquest pacte?

Està vinculat amb el pacte d'estabilitat de l'any 2008, aquest
pacte finalitza el 31 d'agost de 2014.

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

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 13665/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament adscrit
a la Delegació d'Educació de Menorca, VII. (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).
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Ocupa el senyor Federico Grau Colom una comissió de
serveis amb reserva de plaça dins l'organigrama i plantilla de
la Delegació d'Educació a Menorca?

El senyor Federico Grau Colom no ocupa una comissió de
serveis amb reserva de plaça dins l'organigrama i plantilla de la
Delegació d'Educació a Menorca.

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

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 13668/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a neteja a Menut.
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Què justifica que si hi ha una plaça de personal propi
assignada a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per a la neteja de les cases de Menut es contracti una
empresa  externa  per a les mateixes feines a les àrees
comunes?

A dia d'avui no s'ha contractat cap nova empresa externa per
a la neteja de les cases de Menut. Havent-hi una contractació
des del 8/05/2010, únicament per a les dependències que utilitza
l'IBANAT, en cap cas de la totalitat de les instalAlacions de les
cases de Menut.

Palma, 17 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BY)

A les Preguntes RGE núm. 13673/13 a 13675/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a mòdul de formació de centres de treball (I a III).
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores a les illes
d'Eivissa i Formentera, de Menorca i de Mallorca en el mòdul
de formació de centres de treball al 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. Les 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 Bosch.

Ordre de Publicació
BZ)

A les Preguntes RGE núm. 13676/13 a 13678/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a mòdul de formació de centres de treball (IV a VI)
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Quines han estat les empreses colAlaboradores a Menorca,
a Eivissa i Formentera i a Mallorca en el mòdul de formació
de centres de treball al curs 2012-2013?

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. 

Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les  gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades.

Les dades solAlicitades per al curs escolar 2012-2013 són: 
Menorca:  236. 
Eivissa: 246. 
Formentera: 6. 
Mallorca: 1513.

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

Ordre de Publicació
CA)

A les Preguntes RGE núm. 13680/13 i 13681/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí,
relatives a mòdul de formació pràctica en empreses (II i  III).
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores d'Eivissa i
Formentera  i de Mallorca en el mòdul de formació pràctica en
empreses al 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.
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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. 

Les 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 Bosch.

Ordre de Publicació
CB)

A les Preguntes RGE núm. 13682/13 a 13684/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí,
relatives a mòdul de formació pràctica en empreses (IV a VI).
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Quines han estat les empreses colAlaboradores a Menorca
en el mòdul de formació pràctica en empreses al curs 2012-
2013? Quines han estat les empreses colAlaboradores d'Eivissa
i Formentera en el mòdul de formació pràctica en empreses al
curs 2012-2013? Quines han estat les empreses
colAlaboradores en el mòdul de formació pràctica en empreses
al curs 2012-2013?

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. 

Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les  gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades.

Les dades solAlicitades per al curs escolar 2011-2012 són: 
Mallorca: 1430. 
Menorca:  217. 
Eivissa: 210. 
Formentera: 13.
Les dades solAlicitades per al curs escolar 2012-2013 són: 
Mallorca: 1513.  
Menorca: 236. 

Eivissa: 246. 
Formentera: 6.

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

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 13685/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte de
formació en la modalitat dual (I). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Quina és la identitat de cadascuna de les empreses
colAlaboradores a Menorca en el projecte de formació en la
modalitat dual al curs 2013-2014?

Actualment s'està treballant conjuntament amb l'Associació
Hotelera de Menorca (ASHOME) en la recerca d'empreses per
dur a terme cicles formatius en la modalitat de Formació
Professional Dual. La proposta és d'unes 8 empreses. 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.

Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses, només es
poden fer servir per a les gestions inherents a les que es varen
solAlicitar.

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

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 13686/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte de
formació en la modalitat dual (II). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Quina és la identitat de cadascuna de les empreses
colAlaboradores a Eivissa i Formentera en el projecte de
formació en la modalitat dual al curs 2013-2014?

Conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d'Eivissa i Formentera es va treballar en la recerca
d'empreses i en la detecció de sectors productius amb la
demanda de treballadors qualificats professionalment per dur a
terme la implantació de cicles formatius en la modalitat Dual.
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
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concepte de dades de caràcter personal com qualsevol a)
informació referent a persones físiques identificades o
identificables.

Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses, només es
poden fer servir per a les gestions inherents a les que es varen
solAlicitar.

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

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 13688/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a Projecte Pilot
del SAD d'alta intensitat (I). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Quins són els municipis de cadascuna de les illes que estan
desenvolupant al 2013 i desenvoluparan en els primers 6
mesos del 2014 el Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat?

A Mallorca, de moment, a l'espera que s'hi pugui sumar
algun ajuntament més són: Banyalbufar, Bunyola, Esporles,
Estellencs, Fornalutx, Felanitx, Manacor, els 13 municipis de la
Mancomunitat del Pla, Palma, Pollença, Porreres, Puigpunyent,
Sant Llorenç, Santa Margalida, Santanyí, Sa Pobla, Sóller i
Valldemossa.

A Menorca hi participa l'Ajuntament de Ferreries.
A Eivissa hi participen: Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulàlia,

Sant Josep i Sant Joan.
L'Ajuntament de Formentera.

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 13690/13, 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).

Quantes places municipals s'han beneficiat i es
beneficiaran a cadascun dels municipis de la posada en
funcionament del Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat al
2013-2014?

La unitat de compte no és la plaça sinó les hores d'invenció,
i la data final no es pot donar fins a la finalització del projecte
pilot.

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CG)

A les Preguntes RGE núm. 13692/13, 13696/13 i 13697/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat (V, X i XI).
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

Quina és la quantitat econòmica que ha suposat per
cadascun dels ajuntaments afectats el funcionament al 2013-
2014 del Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat? Quin estalvi
suposa per les aportacions de cadascun dels municipis en el
funcionament dels centres residencials i de centres de dia, el
finançament de les places del Projecte Pilot del SAD d'alta
intensitat del 2013-2014, per part de la Conselleria? Quin
estalvi suposa per les aportacions de cadascun dels municipis
en els serveis d'ajuda a domicili, el finançament de les places
del Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat del 2013-2014, per
part de la Conselleria?

Aquesta dada no es pot donar fins a la finalització del
projecte pilot.

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 13699/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Projecte Pilot
del SAD d'alta intensitat (XII). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

Amb quins criteris s'incrementaran al 2014 el nombre de
municipis que tendran la possibilitat de comptar amb el SAD
d'alta intensitat?

El Servei d'Ajuda a domicili s'ha de donar a tot el territori de
la Comunitat Autònoma. La selecció de casos a atendre vendrà
determinada el nombre i tipologia de persones que hagin
solAlicitat atenció a la dependència i tenguin grau reconegut II
o III, amb independència del municipi on visquin. S'ha de
valorar la idoneïtat del SAD com a recurs tècnic per a cada cas
i se li haurà de donar atenció a qualsevol municipi de les Illes
Balears. 

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 13700/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Projecte Pilot
del SAD d'alta intensitat (XIII). (BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013).

El finançament al 2014 de les places lligades al Projecte
Pilot del SAD d'alta intensitat que desenvolupin els
ajuntaments i consells, s'incorporarà al conveni anual de la
Conselleria amb els consells insulars en matèria de gestió de
places per a la dependència?

El projecte pilot permetrà definir el model de gestió
d'aquesta prestació.

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 13846/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts a Consell de Govern. (BOPIB núm. 125,
de 22 de novembre de 2013).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de 15 de novembre de 2013?

Acords per via d'urgència del Consell de Govern de dia 15
de novembre de 2013:
• 27. Acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller de

Presidència l'autorització prèvia per concedir una subvenció
directa a Creu Roja Espanyola (art. 7.1 c) del Text refós de
la Llei de Subvencions).

• 28. Acord de manifestació del criteri del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 4/2009,
d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (RGE
núm. 13006/13).

• 29. Acord pel qual s'aprova la concertació d'endeutament
per un import de 116.913.033,50i del primer tram de la
tercera fase del mecanisme extraordinari de finançament per
al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes
establert en el Reial Decret llei 8/2013.

• 30. Acord pel qual la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears aprova determinats compromisos en el marc de la
tercera fase del mecanisme extraordinari de finançament per
al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes
establert en el Reial Decret llei 8/2013.

• 31. Acord pel qual s'aprova la modificació de la relació de
llocs de treball corresponent al personal funcionari de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 13 de desembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 13874/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors
escolars 2010/2011. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

Quantes ajudes de menjador s'han pagat efectivament per
als cursos 2010-2011, per quina quantia total i quin
percentatge representa sobre: a) la quantitat total de la
convocatòria; b) sobre la quantia de les concedides
inicialment, i en quina forquilla de dates s'ha fet efectiva la
recepció de l'ajuda per part dels beneficiaris?

S'han pagat efectivament 1.655 ajudes de menjador
corresponent al curs escolar 2010-2011, per una quantia total de
859.026,57i. L'abonament íntegre de la quantitat es va fer
efectiu dia 25 de juny de 2013.

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

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 13875/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors
escolars 2011/2012. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

Quantes ajudes de menjador s'han pagat efectivament per
als cursos 2011-2012, per quina quantia total i quin
percentatge representa sobre: a) la quantitat total de la
convocatòria; b) sobre la quantia de les concedides
inicialment, i en quina forquilla de dates s'ha fet efectiva la
recepció de l'ajuda per part dels beneficiaris?

S'han pagat efectivament 1.063 ajudes de menjador
corresponent al curs escolar 2011-2012, per una quantia total de
659.645,75i. L'abonament íntegre de la quantitat es va fer
efectiu dia 25 de juny de 2013.

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

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 13876/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a  menjadors
escolars 2012/2013. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

S'han pagat efectivament 954 ajudes de menjador
corresponent al curs escolar 2012-2013, per una quantia total de
589.527,54i.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 13877/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a menjadors
escolars 2013-2014. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

Per quan té previst la Conselleria convocar les ajudes de
menjador del curs 2013-2014 i per quina quantia?

La Conselleria té previst convocar les ajudes de menjador
del curs 2013-2014 durant el segon trimestre del curs escolar
2013-2014.

La quantitat que consta al pressuposts de la comunitat
autònoma per a 2014 assignada a ajudes de menjador és de
800.000i.

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

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 13921/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
Decret llei 1/2012. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de
2013).

A quin idiomes s'ha traduït el decret llei 1/2012?

Tal com està establert, en els idiomes oficials: castellà i
català.

Palma, 18 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 13987/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció de les
Illes Balears com a plató. (BOPIB núm. 126, de 29 d'octubre de
2013).

Sr. Vicepresident, com valora l'any 2013 pel que fa a la
promoció de les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics?

Bé, però gràcies a les mesures adoptades per aquest Govern
com la Llei audiovisual i la creació de l'Illes Balears Film
Comission, millorarem aquesta promoció.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 13988/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a no crear l'Illes
Balears Film Comission. (BOPIB núm. 126, de 29 d'octubre de
2013).

Sr. Vicepresident, quins motius condueixen a no crear
l'Illes Balears Film Comission immediatament després de
l'aprovació de la Llei audiovisual?

L'Illes Balears Film Comission la crea la mateixa Llei
audiovisual. La posada en funcionament de l'Illes Balears Film
Comission serà a partir de gener de 2014, per motius
pressupostaris.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 13989/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
sector audiovisual. (BOPIB núm. 126, de 29 d'octubre de
2013).

Sr. Vicepresident, creu que la seva política de promoció del
sector audiovisual és la més adequada?

Sí, sens dubte.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 13990/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mecanismes de
coordinació amb els consells insulars. (BOPIB núm. 126, de 29
d'octubre de 2013).

Sr. Vicepresident, quins mecanismes de coordinació amb
els consells insulars pensa establir des de l'Illes Balears Film
Comission?

Dins Illes Balears Film Comission es crearà una comissió de
coordinació en què s'integraran totes les institucions
participants.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 14741/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reestructuració i
redimensió de la plantilla del personal i el "pedigrí polític".
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Sr. Gómez, és cert que el Govern ha utilitzat "pedigrís"
polítics per seleccionar el personal afectat per la
reestructuració del sector públic instrumental?

No.
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Palma, 13 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 14746/13, presentada per l'Hble,
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a cursos bàsics de
formació per a policies locals. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

Quina és la forma de pagament als professors dels cursos
bàsics de formació per a policies locals, utilitzada per la
Conselleria d'Administracions Públiques?

L'EBAP, per a tramitar els seus pagaments aplica el Decret
62/2011, de 20 de maig, on es regulen les modalitats de
colAlaboració en les activitats formatives i en els processos
selectius i de provisió, que organitza l'EBAP.

Palma, 17 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 14747/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a professors de cursos
de l'EBAP. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

És cert que els professors dels cursos de l'EBAP s'han
hagut d'adherir al pla de pagaments a proveïdors per a cobrar
les seves hores de treball?

Els professors que no cobren les hores impartides a l'EBAP
mitjançant la nòmina, s'han adherit al mecanisme extraordinari
de pagament com qualsevol altre proveïdor d'un servei.

Palma, 19 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 14748/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de servei
policial d'atenció al turista. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

Quants d'alumnes, detallat per cada curs, han cursat
l'oferta servei policial d'atenció al turista?

Cursos Assistents
Curs SPAT Palma Municipis rurals 13
Curs SPAT Palma Municipis 25
Curs SPAT Menorca 7
Curs SPAT Eivissa 12
Total 57 

57 alumnes han cursat l'oferta Servei Policial d'Atenció al
Turista.

Marratxí, 18 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 14749/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de Servei
Policia d'atenció al turista, 2. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

Quants d'alumnes, detallat per cada curs, han finalitzat
l'oferta servei policial d'atenció al turista?

Cursos Assistents amb certificat

Curs SPAT Palma Municipis rurals 13
Curs SPAT Palma Municipis 23
Curs SPAT Menorca 7
Curs SPAT Eivissa 10
Total 53 

53 alumnes han finalitzat l'oferta Servei Policial d'Atenció
al Turista.

Marratxí, 19 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 14750/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la Llei
3/2006, d'emergències. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de
2013).

Té previst la consellera d'Administracions Públiques
modificar la Llei 3/2006, d'Emergències, tal com havia
anunciat, per crear una xarxa de comunicacions única que
integri els diferents serveis d'emergències de les Illes Balears?

La consellera d'Administracions Públiques té previst crear
una xarxa de comunicacions única que integri els diferents
serveis d'emergències de les Illes Balears.

Marratxí, 13 de desembre de 2013 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 14751/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a modificació de la llei
3/2006, d'emergències 2. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
de 2013).

Per quin motiu la consellera d'Administracions Públiques
no ha presentat encara la modificació de la Llei 3/2006,
d'Emergències, tal com havia anunciat, per crear una xarxa de
comunicacions única que integri els diferents serveis
d'emergències de les Illes Balears?

La Conselleria d'Administracions Públiques, actualment
tramita la modificació de la Llei 3/2006, d'emergències, tal i
com s'havia anunciat.

Marratxí, 23 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DB)

A les Preguntes RGE núm. 14752/13 i 14753/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa
a modificació de la Llei de la bona administració i bon govern
i modificació de la Llei de la bona administració i bon govern
2. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Quan pensa la Conselleria d'Administracions Públiques
presentar un nou projecte de llei modificació de la vigent Llei
de la Bona Administració i Bon Govern de les Illes Balears?
Per quin motiu la Conselleria d'Administracions Públiques no
ha presentat un nou projecte de llei modificació de la vigent
Llei de la bona administració i bon govern de les Illes Balears?

La Conselleria d'Administracions Públiques no té previst
modificar la Llei de la bona administració i bon govern, excepte
per incorporar les millores tècniques que siguin necessàries i
aquelles que estableixi la legislació estatal.

Marratxí, 16 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 14813/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació
diagnòstica de la competència comunicativa (11).  (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Per què en relació amb l'aplicació de les proves
d'avaluació diagnòstica de la competència comunicativa, s'han
enviat inspectors a determinats centres?

En compliment de l'article 4.d. de l'ordre del conseller
d'Educació i Cultura de 24 de març, per la qual es regula
l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa
"Participar en l'avaluació del sistema educatiu i dels elements
que l'integren, especialment en la que correspon als centres,
serveis i programes ..." i a l'article 5.1.a "Conèixer directament
totes les activitats que es duguin a terme als centres als quals

tenen lliure accés" i 5.1.r. "supervisar i informar... sobre
serveis, personal docent, programes i activitats de caràcter
educatiu, promoguts o autoritzat per l'Administració
educativa..." i la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats de 16 d'octubre de 2013 que encomana al DIE que
controli l'aplicació de les proves i tot el procés.

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

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 14876/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates
Copa del Rei de Vela 2013.  (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

Té previst la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears subvencionar l'organització del
Trofeu de Regatas Copa del Rey de Vela de l'any 2013? Si la
resposta és afirmativa, amb quina quantia?

A la Vicepresidència i Conselleria de Presidència no es té
constància de cap solAlicitud de subvenció per a aquesta
activitat.

Palma, 8 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 14877/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates
Reina Sofia de vela 2013. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre
de 2013).

Té previst la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears subvencionar l'Organització del
Trofeo de Regatas Reina Sofía de Vela de l'any 2013? Si la
resposta és afirmativa, amb quina quantia?

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència no té previst
subvencionar modificar l'organització del Trofeu de Regates
Reina Sofía de Vela de l'any 2013.

Palma, 12 de desembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 14878/13 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
Consultora Pricewaterhousecoopers. (BOPIB núm. 127, de 5
de desembre de 2013).

Quins treballs va encarregar o va adjudicar la Conselleria
de Presidència de l'any 2003-2007 a la Consultora
PricewaterhouseCoopers. Se solAlicita relació de la feina
realitzada, forma d'adjucació i quantia.
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Des de la Conselleria de Presidència, de 2003 a 2007 es
varen adjudicar a l'empresa Pricewaterhousecoopers  Jurídoco
Fiscal, SL els següents contractes menors:

- Any 2004, contracte per l'elaboració d'un dictamen fiscal
d'imposició europea, per import de 11.800,00i.
- Any 2005, contracte pel pagament dels honoraris per la
redacció d'un text articulat sobre la reserva d'inversions, per a
empreses radicades a les Balears, i part del projecte de llei de
modificació del REB, per import de 11.800,00i.
- Any 2005, contracte per l'elaboració d'un dictamen on
s'analitza el procés de reconducció de la Unió Europea en el
tema de la fiscalitat de les ajudes d'on s'inclouen els fets, la
doctrina i les possibles extralimitacions de fet de la Comissió
(amb especial referència al sector dels serveis); casos reals en
dret comparat (anàlisi de la seva existència); consideracions
particulars en aquest context, d'una figura de reserva per a
inversions en l'àmbit insular, dirigida a sector com el de
l'allotjament, serveis en general i indústria, així com altres
mesures, per import de 11.800,00i.
- Any 2006, contracte per l'anàlisi de la sentència del TJCE AS
88/03 considerant com a referència el projecte, per import de
11.800,00i.

Palma, 8 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 14947/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència octubre i novembre 2013. (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana informació dels mesos per
separat).

Octubre: 3.002.726,77i.
Novembre: 3.003.503,78i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana informació dels mesos per
separat).

Octubre: 7.305 beneficiaris.
Novembre: 7.449 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en els mesos
d'octubre i novembre de 2013? (es demana informació dels
mesos per separat).

Octubre: 365 beneficiaris.
Novembre: 350 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina dels mesos d'octubre i
novembre de 2013 de l'ajuda econòmica de dependència, quina
part correspon a endarreriments? (es demana informació dels
mesos per separat).

Octubre: 998.905,83i.
Novembre: 979.203.86i.

Quin dia del mes de novembre es va fer efectiva l'ajuda
econòmica de dependència en els mesos d'octubre i novembre
de 2013? (es demana informació dels mesos per separat).

Octubre: el darrer dia del mes.
Novembre: el darrer dia del mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència els mesos d'octubre i
novembre de 2013?(es demana informació dels mesos per
separat).

Octubre: 163 persones.
Novembre: 132 persones.

Palma, 23 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 14948/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a ingressos
al Centre Es Fusteret, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos
d'octubre i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en
el Centre Es Fusteret. Detall per més i per setmana.

OCTUBRE de 2013.
1a setmana del 01 al 06:
Internament en règim semiobert: 1;
Internament en règim tancat, internament terapèutic en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert, permanència
de cap de setmana en centre: 0

2a setmana del 07 al 13:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, permanència de cap de
setmana en centre: 0
Internament terapèutic en règim semiobert:1 

3a setmana del 14 al 20; 4a setmana del 21 al 27 i 5a setmana
del 28 al 31:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0
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TOTAL: 
Internament en règim semiobert: 1;
Internament terapèutic en règim semiobert:1 

NOVEMBRE de 2013.
1a setmana del 01 al 03:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

2a setmana del 04 al 10:
Internament en règim semiobert: 1, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

3a setmana del 11 al 17:
Internament en règim semiobert: 1, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, permanència de cap de
setmana en centre: 0; internament terapèutic en règim
semiobert: 1

4a setmana del 18 al 24:
Internament en règim semiobert: 1, Internament terapèutic en
règim semiobert: 1; Internament en règim tancat, Internament
terapèutic en règim tancat, permanència de cap de setmana en
centre: 0

5a setmana del 25 al 30:
Internament en règim semiobert, internament terapèutic en
règim tancat, permanència de cap de setmana en centre: 0
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

TOTAL:
Internament en règim semiobert: 3
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim tancat: 0
Internament terapèutic en règim semiobert: 3
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 16 de desembre.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 14949/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
al Centre Es Mussol, octubre i novembre de 2013. (BOPIB
núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos
d'octubre i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en
el centre Es Mussol. Detall per mes i per setmana.

OCTUBRE de 2013
1a setmana del 01 al 06, 2a setmana del 07 al 13, 4a setmana del
21 al 27 i  5a setmana del 28 al 31:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

3a setmana del 14 al 20:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:1

TOTAL: 
Permanència de cap de setmana: 1

NOVEMBRE de 2013.
1a setmana del 01 al 03, 2a setmana del 04 al 10, 3a setmana del
11 al 17, 4a setmana del 18 al 24 i 5a setmana del 25 al 30:
Internament en règim semiobert, Internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

TOTAL: 0

Palma, 16 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 14950/13 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos
d'octubre i novembre de 2013 i amb quina mesura judicial en
el centre Es Pinaret? Detall per mes i per setmana.

OCTUBRE de 2013
1a setmana del 01 al 06:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:
0

2a setmana del 07 al 13:
Internament en règim semiobert: 2, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert,  permanència de cap de setmana en centre:0

3a setmana del 14 al 20:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert,  permanència de cap de setmana en centre:1

4a setmana del 21 al 27 i 5a setmana del 28 al 31:
Internament en règim semiobert: 2, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

TOTAL: 
Internament en règim semiobert:6, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana:1.
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NOVEMBRE de 2013
1a setmana del 01 al 03 i 2a setmana del 04 al 10:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

3a setmana del 11 al 17:
Internament en règim semiobert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim semiobert, permanència de cap
de setmana en centre: 0
Internament terapèutic en règim tancat: 1

4a setmana del 18 al 24:
Internament en règim semiobert: 1, internament en règim tancat,
Internament terapèutic en règim tancat, internament terapèutic
en règim semiobert, permanència de cap de setmana en centre:0

5a setmana del 25 al 30:
Internament en règim semiobert: 1, internament en règim tancat:
2, internament terapèutic en règim tancat, internament
terapèutic en règim semiobert, permanència de cap de setmana
en centre: 0

TOTAL:
Internament en règim semiobert: 2, internament en règim tancat:
2, internament terapèutic en règim tancat: 1, internament
terapèutic en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0

Palma, 16 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 14951/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estades al
Centre Es Fusteret, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant els mesos d'octubre i novembre 2013? (es
demana detall per mes).

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant els mesos d'octubre i novembre de 2013 ha estat:

- octubre: 14 menors/joves+ 2 no retorns.
Novembre: 14 menors/joves + 2 no retorns.

Palma, 16 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 14952/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Mussol, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant els mesos d'octubre i novembre 2013? (es
demana detall per mes).

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant els mesos d'octubre i novembre de 2013 ha estat:

- octubre: 14 menors/joves.
- novembre: 14 menors/joves.

Palma, 2 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 14953/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant els mesos d'octubre i novembre 2013? (es
demana detall per mes).

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant els mesos d'octubre i novembre de 2013 ha estat:

- octubre: 59 menors/joves + 3 menors/joves de no  retorns
al centre.

- novembre: 60 menors/joves + 4 menors/joves de no
retorns al centre + 1 menor/jove de cap de setmana.

Palma, 2 de gener 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 14956/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda
bàsica octubre, novembre 2013. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quantes persones han estat beneficiàries dels conveni amb
els consells insulars per a la gestió de la renda bàsica durant
els mesos d'octubre i novembre de 2013. Se solAliciten les
dades especificades per mes, per illa i per gènere.

La resolució de concessió, de l'aportació econòmica als
consells per a la gestió de la Renda Mínima d'Inserció,
determina que els consells insulars han de presentar les dades
corresponents a l'exercici 2013 abans del 31 de març de 2014.
En conseqüència, encara no tenim les dades.
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Palma, 23 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DO)

A la Pregunta RGE núm. 15029/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a despeses i
ingressos, cas Scala. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

A quina partida de despeses ha destinat el Govern les
quantitats recaptades arran de la sentencia judicial de
l'anomenat cas Scala?

Ara com ara, el Govern espera rebre aquestes quantitats. En
data 15 de novembre de 2013 es va solAlicitar a l'Audiència
Provincial  l'expedició dels manaments de devolució de totes les
quantitats que pel concepte de responsabilitat civil han estat
ingressades, petició que encara avui no s'ha atesa, entre altres
coses perquè part d'aquestes quantitats han estat reclamades per
la mateixa Audiència Provincial als Jutjats d'instrucció on es
varen ingressar, i això en la mesura que totes aquestes qüestions
s'han de resoldre en el marc de l'executiva que té oberta
l'Audiència Provincial.

Palma, 13 de gener de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 15033/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a representants del
Govern a Fundatur (2). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

Quin mecanisme hi ha previst perquè els representants del
Govern al Patronat de la Fundació Turística i Cultural de les
Illes Balears donin comptes a l'administració autonòmica de la
seva participació a les reunions i presa de decisió de
l'esmentada Fundació?

El previst legalment.

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 15034/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a representants del
Govern a Fundatur (1). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

Quins són els noms dels representants del Govern al
Patronat de la Fundación Turística y Cultural de las Islas
Baleares?

El conseller de Turisme i Esports.

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 15035/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a ventall de
tipologies de caigudes d'hotel. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

D'acord amb allò manifestat per part de la Conselleria de
Turisme en resposta a les preguntes escrites amb n. RGE 9206
i 9207/13, quin és el ventall de tipologies de caigudes de clients
pels balcons dels establiments hotelers de les Illes Balears que
maneja la Conselleria?

A la resposta a les preguntes 9206 i 9207/13 se us va
comunicar que poden existir múltiples tipus de caigudes que
poden ser incloses en el concepte "balconing" no se us va dir en
cap cas que la Conselleria manejava un ventall de tipologies de
caigudes. 

No obstant això, us comunic que des de la Conselleria de
Salut s'ha encarregat un estudi relatiu a les caigudes des dels
balcons dels establiments d'allotjament turístic.

Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 15443/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a places per
a joves amb mesures judicials, Serveis Socials. (BOPIB núm.
129, de 20 de desembre de 2013).

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

Si quan parla de places es refereix a places d'internament per
a joves amb mesures judicials:

Es Fusteret: 14 places.
Es Pinaret: 46 places.
Es Mussol: 12 places.
Projecte Jove: 7 places.

Palma, 8 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 15536/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ingrés per sentència
judicial. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

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

L'ingrés es va fer a l'Audiència Provincial, secció 1ª, el 30
d'agost de 2013.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 15537/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ingrés pel Cas Scala.
(BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

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

Ha ingressat a l'Audiència Provincial, secció 1a, la suma de
10.585,25i.

Palma, 10 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2178/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats i de la presidenta del Consorci per a la
Música de les Illes Balears, sobre la situació econòmica en la
qual es troba l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats i de la presidenta del Consorci per a la
Música de les Illes Balears, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2230/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença dels senadors autonòmics sobre
la seva activitat parlamentària en relació amb les prospeccions
petrolíferes i les iniciatives previstes en defensa dels interessos
de la ciutadania balear.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença dels senadors autonòmics, davant la
Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2336/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Govern per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13,
relativa a Servei d'Emergències per a les Illes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Govern, davant el Ple de la
cambra, per tal de donar compliment a la proposició no de llei
esmentada (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013), i acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2218/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dret a decidir de les dones (BOPIB núm. 140, de 7 de
març d'enguany) per la pregunta RGE núm. 2346/14/14,
relatives a manifestacions de la Sra. Secretària d'Estat de
Turisme (publicada en aquest BOPIB).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud d'iniciar el procediment per a la interposició del

recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (escrit
RGE núm. 2354/14). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita
que el Parlament de les Illes Balears acordi iniciar el
procediment per a la interposició del recurs
d'inconstitucionalitat a la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local; i, conformement amb
l'article 187 del Reglament de la cambra, acorda d'incloure'l en
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

1875/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2419/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, 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 la
interpelAlació esmentada, relativa a model econòmic de les Illes
Balears, es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014.

-  Pàg. 8809. Informació, apartat A)
On diu: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de febrer de 2014, ...
Hi ha de dir: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de març de 2014, ...
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