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l'exercici 2012, i de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a l'exercici de 2012.
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3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8392/12, relativa a política general
en matèria de benestar social.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2934/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de propostes
patronals i conveni d'hostaleria (2).
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B) RGE núm. 2935/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de propostes
patronals i conveni d'hostaleria (3).
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C) RGE núm. 2942/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a obres al sistema dunar
de Camp de Mar i informe del servei de Recursos Hídrics.
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D) RGE núm. 2943/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del Govern i
certificat per a descompte de resident.
9134
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E) RGE núm. 2944/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients sancionadors
RTT/MTB a paratges naturals.
9134
F) RGE núm. 2945/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons d'inversió i especulació
amb compra-venda d'hotels.
9134
G) RGE núm. 2946/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del Govern i
prevenció del conflicte del conveni d'hostaleria.
9134
H) RGE núm. 2947/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de propostes
patronals i conveni d'hostaleria (1).
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I) RGE núm. 2963/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou port de Son Blanc
(Ciutadella).
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J) RGE núm. 2964/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou port de Son Blanc
(Ciutadella) (II).
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K) RGE núm. 2967/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol de gestió dels
descarts de pesca.
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L) RGE núm. 3001/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2020.
9135
M) RGE núm. 3002/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2020 (II).
9135
N) RGE núm. 3003/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a FEADER 2014-2020.
9135
O) RGE núm. 3004/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a FEADER 2014-2020
(II).
9136
P) RGE núm. 3005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Regates SAR
Princesa Sofía 2013.
9136
Q) RGE núm. 3013/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (I).
9136
R) RGE núm. 3014/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (II).
9136
S) RGE núm. 3015/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (III).
9136
T) RGE núm. 3072/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cotxe oficial del
conseller de Salut.
9136
U) RGE núm. 3073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cotxe oficial del
conseller de Salut (II).
9137
V) RGE núm. 3076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a farmàcies de les
Illes i fórmules magistrals.
9137
X) RGE núm. 3077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica a 31 de desembre de 2013.
9137
Y) RGE núm. 3080/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits tancats o
bloquejats a 31 de desembre de 2013.
9137
Z) RGE núm. 3085/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunes a menors
sense targeta sanitària.
9137

9110

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014

AA) RGE núm. 3086/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunes a menors
sense targeta sanitària (II).
9137
AB) RGE núm. 3113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de
medicaments genèrics (I).
9138
AC) RGE núm. 3114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de
medicaments genèrics (II).
9138
AD) RGE núm. 3115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28 de març.
9138
AE) RGE núm. 3146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses i
treballadors que actualment treballen en les deficiències del nou Hospital de Can Misses.
9138
AF) RGE núm. 3147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències
denunciades un cop recepcionada l'obra del nou Hospital de Can Misses.
9138
AG) RGE núm. 3148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament del
cànon fix i no pagament del cànon variable.
9138
AH) RGE núm. 3149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències de
pagament del cànon fix.
9139

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3150/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució judicial
sobre els ingressos públics i privats del Sr. President.
9139
B) RGE núm. 3155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe de pobresa.
9140
C) RGE núm. 3209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de la implementació
del DTIL.
9140
D) RGE núm. 3210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades econòmiques.
9140
E) RGE núm. 3212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret relatiu
als principis generals en matèria de busseig.
9140
F) RGE núm. 3213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades de medicina
de l'esport.
9140
G) RGE núm. 3214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciativa de
l'Associació "Na Marga Somriu" a l'Hospital de Son Espases.
9140
H) RGE núm. 3215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment del fons
de seguretat pública.
9141
I) RGE núm. 3216/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut
de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa.
9141
J) RGE núm. 3217/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei agrària.
9141
K) RGE núm. 3218/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del
vehicle elèctric.
9141
L) RGE núm. 3219/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de
fibrociment en els centres educatius de les Illes Balears.
9141
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M) RGE núm. 3220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació.
9141
N) RGE núm. 3221/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència de la
Conselleria de Salut.
9142
O) RGE núm. 3222/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deslleialtat amb les Illes
Balears.
9142
P) RGE núm. 3223/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores que aporta
la nova targeta sanitària.
9142
Q) RGE núm. 3224/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació dels ports.
9142
R) RGE núm. 3225/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia a la reforma
de l'actual edifici de Can Misses.
9142
S) RGE núm. 3226/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del
Govern a menys d'un any de les eleccions.
9142

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2937/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oratori de Portals.
9143
B) RGE núm. 2941/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema dunar de Camp
de Mar.
9143
C) RGE núm. 2984/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes Balears Film
Commission (I).
9143
D) RGE núm. 2985/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes Balears Film
Commission (II).
9143
E) RGE núm. 2986/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes Balears Film
Commission (III).
9144
F) RGE núm. 2987/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes Balears Film
Commission (IV).
9144
G) RGE núm. 2988/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes Balears Film
Commission (V).
9144

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3094/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparador turístic intelAligent.

9144

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4212/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a residència per a major
de Sant Antoni (II).
9145
B) A la Pregunta RGE núm. 5331/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura dels convenis signats per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal
de les Illes Balears.
9146
C) A la Pregunta RGE núm. 5763/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a Formentera
per al 2012.
9147
D) A la Pregunta RGE núm. 7196/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XVII).
9147
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E) A la Pregunta RGE núm. 10976/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles del
Servei d'Ocupació de les II.BB (SOIB).
9147
F) A la Pregunta RGE núm. 1356/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Consorci Sociosanitari
de Mallorca.
9147
G) A les Preguntes RGE núm. 1575/13, 1576/13, 1579/13 i 1581/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer,
relatives a deute amb els Consells Insulars d'Eivissa i de Formentera i amb els ajuntaments d'Inca i de Ciutadella.
9147
H) A la Pregunta RGE núm. 1630/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs contractats
per SEMILLA (XIV).
9148
I) A la Pregunta RGE núm. 1903/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats impagades i
consonades.
9148
J) A la Pregunta RGE núm. 2385/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
ISBA.
9148
K) A la Pregunta RGE núm. 2997/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a punts nous
d'escolarització (I).
9148
L) A la Pregunta RGE núm. 4314/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pressupost per
implantar el decret que regula el tractament integrat de llengües.
9148
M) A la Pregunta RGE núm. 5126/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell de
Mallorca 2010.
9149
N) A la Pregunta RGE núm. 5688/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuàries del servei
d'atenció psicosocial a víctimes de violència de gènere.
9149
O) A la Pregunta RGE núm. 6599/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dep
9149
P) A les Preguntes RGE núm. 6600/13 i 6601/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a aplicació
de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes (V i VI).
9149
Q) A la Pregunta RGE núm. 6602/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes (VII).
9150
R) A la Pregunta RGE núm. 6604/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat autònoma per cadascuna de les illes (IX). 9150
S) A la Pregunta RGE núm. 6606/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes (XI).
9150
T) A la Pregunta RGE núm. 6644/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a suboficines d'informació.
9150
U) A les Preguntes RGE núm. 6894/13 a 6960/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a deute amb els
ajuntaments d'Alaior, d'Alaró, d'Alcúdia, d'Algaida, d'Andratx, d'Ariany, d'Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola,
de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d'Eivissa, d'Es Castell,
d'Es Mercadal, d'Es Migjorn Gran, d'Escorca, d'Esporles, d'Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d'Inca,
de Lloret de Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí,
de Montuïri
9151
V) A la Pregunta RGE núm. 7261/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a desconeixement de
la llengua catalana.
9151
X) A la Pregunta RGE núm. 7295/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la llengua
catalana.
9151
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Y) A la Pregunta RGE núm. 7296/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la llengua
catalana 2.
9151
Z) A la Pregunta RGE núm. 7297/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la llengua
catalana 3.
9151
AA) A la Pregunta RGE núm. 7298/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la llengua
catalana 4.
9152
AB) A la Pregunta RGE núm. 7299/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la llengua
catalana 5.
9152
AC) A la Pregunta RGE núm. 7375/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
9152
AD) A la Pregunta RGE núm. 7391/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III).
9152
AE) A la Pregunta RGE núm. 7405/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IX).
9153
AF) A la Pregunta RGE núm.7406/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (X).
9153
AG) A la Pregunta RGE núm. 7983/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells d'administració
de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) (I).
9153
AH) A les Preguntes RGE núm. 7985/13 i 8028/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les II.BB. (I i II).
9154
AI) A les Preguntes RGE núm. 7995/13 i 8038/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA (I i II).
9154
AJ) A les Preguntes RGE núm. 8006/13 i 8049/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a consells
d'administració de l'Institut de Qualitat
9154
AK) A la Pregunta RGE núm. 8069/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a costs dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL) (I).
9154
AL) A la Pregunta RGE núm. 8235/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a participació econòmica del
Govern per metre cúbic d'aigua dessalada.
9154
AM) A la Pregunta RGE núm. 8609/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús de la llengua als centres
educatius.
9155
AN) A la Pregunta RGE núm. 9349/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013 (III).
9155
AO) A la Pregunta RGE núm. 9379/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors públics.
9155
AP) A la Pregunta RGE núm. 9380/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors públics 2.
9155
AQ) A la Pregunta RGE núm. 9381/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a duplicitats administratives
i competencials.
9155
AR) A la Pregunta RGE núm. 9430/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a projecte Mirador
des Trenc.
9155
AS) A la Pregunta RGE núm. 9479/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos de formació bàsica
de policia local.
9156
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AT) A la Pregunta RGE núm. 9610/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atención social y
estancias residenciales, SA (IX).
9156
AU) A la Pregunta RGE núm. 9614/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atención social y
estancias residenciales, SA (XV).
9156
AV) A les Preguntes RGE núm. 9711/13 i 9713/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a alumnes
que finalitzaran el curs 2012-13 (I i III).
9156
AX) A la Pregunta RGE núm. 9774/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a drets dels menors
(III).
9156
AY) A la Pregunta RGE núm. 9776/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a consultes
telefòniques ateses per la Fundació ANAR.
9156
AZ) A la Pregunta RGE núm. 9835/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a utilització dels serveis de
l'advocacia per a interessos particulars.
9157
BA) A la Pregunta RGE núm. 9836/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a recórrer la interlocutòria
del TSJIB.
9157
BB) A la Pregunta RGE núm. 9837/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei de finançament dels
consells insulars.
9157
BC) A la Pregunta RGE núm. 9838/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a demanda per
incompatibilitat del president.
9158
BD) A la Pregunta RGE núm. 10024/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acomiadaments del sector
públic.
9158
BE) A la Pregunta RGE núm. 10036/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a mesures per atenuar el
fracàs escolar.
9158
BF) A la Pregunta RGE núm. 10040/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració del curs
acadèmic (II).
9158

(I).

BG) A la Pregunta RGE núm. 10041/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a taxa universitària
9158

(I).

BH) A la Pregunta RGE núm. 10042/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a taxa universitària
9159

BI) A la Pregunta RGE núm. 10043/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convocatòria de
beques.
9159
BJ) A la Pregunta RGE núm. 10044/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convocatòria de
beques de menjador.
9159
BK) A la Pregunta RGE núm. 10045/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a programa electoral.
9159
BL) A les Preguntes RGE núm. 10095/13 a 10098/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ingressos del
Govern de les Illes Balears als consells insulars d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i de Formentera.
9159
BM) A la Pregunta RGE núm. 10132/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Museu de Menorca
i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.
9159
BN) A la Pregunta RGE núm. 10241/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a deute amb els municipis de
les illes
9160
BO) A la Pregunta RGE núm. 10264/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a criteri dels consells
escolars.
9160
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BP) A la Pregunta RGE núm. 10395/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Decret llei de mobilitat
intraadministrativa (I).
9160
BQ) A la Pregunta RGE núm. 10396/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Decret llei de mobilitat
intraadministrativa (II).
9160
BR) A la Pregunta RGE núm. 10480/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció per a
joves embarassades per al 2012.
9160
BS) A les Preguntes RGE núm. 10646/13 a 10649/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a nivell de coneixement de la llengua catalana a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria de Salut (I a IV).
9160
BT) A les Preguntes RGE núm. 10678/13 a 10689/13, presentades per l'Hble Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a llocs de treball adscrits a la Conselleria de Salut (I a XII).
9161
BU) A la Pregunta RGE núm. 10869/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Disposició addicional
25 del Projecte de pressuposts generals (I).
9164
BV) A la Pregunta RGE núm. 10870/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Disposició addicional
25 del Projecte de pressuposts generals (II).
9164
BX) A la Pregunta RGE núm. 10882/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a ajudes a les àrees
d'urbanització prioritària.
9164
BY) A la Pregunta RGE núm. 10883/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a obres Palau de
Congressos.
9165
BZ) A la Pregunta RGE núm. 10884/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a projecte estratègic
de la Platja d'Alcúdia.
9165
CA) A la Pregunta RGE núm. 10885/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a tramitació del
PIAT.
9165
CB) A la Pregunta RGE núm. 11079/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos d'habilitació
de professors en anglès (I).
9165
CC) A la Pregunta RGE núm. 11080/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos d'habilitació
de professors en anglès (II).
9165
CD) A la Pregunta RGE núm. 11081/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos d'habilitació
de professors en anglès (III).
9165

(I).

CE) A la Pregunta RGE núm. 11082/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ràtios de les EOI
9166
CF) A la Pregunta RGE núm. 11083/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a recursos de les EOI.
9166

CG) A la Pregunta RGE núm. 11084/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ràtios de les EOI
(II).
9166
CH) A la Pregunta RGE núm. 11085/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a EOI d'Eivissa.
9166
CI) A la Pregunta RGE núm. 11086/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de foment
de l'ocupació.
9166
CJ) A la Pregunta RGE núm. 11087/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a millorar l'ocupació
juvenil.
9166
CK) A la Pregunta RGE núm. 1088/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Joana Barceló i Martí, relativa a fer front i reduir l'atur
de llarga durada.
9167

9116

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014

CL) A la Pregunta RGE núm. 11097/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures per IVEs
a clíniques privades.
9167
CM) A la Pregunta RGE núm. 11120/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a avanços en igualtat
de gènere.
9167
CN) A la Pregunta RGE núm. 11121/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajudes i beques per
als estudiants.
9168
CO) A la Pregunta RGE núm. 11122/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a situació de la xarxa de
biblioteques.
9168
CP) A la Pregunta RGE núm. 11125/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a integració de la
població immigrant.
9168
CQ) A la Pregunta RGE núm. 11155/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de treball
en matèria d'inspecció laboral (II).
9170
CR) A la Pregunta RGE núm. 11282/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pressions per concert
de la Federació d'Associacions de Veïns i els músics de l'Orquestra Simfònica.
9170
CS) A la Pregunta RGE núm. 11310/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a consultes dels secretaris
9170
CT) A la Pregunta RGE núm. 11311/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a drets lingüístics dels balears
catalanoparlants.
9170
CU) A la Pregunta RGE núm. 11336/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (II).
9170
CV) A la Pregunta RGE núm. 11337/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (III).
9170
CX) A les Pregunta RGE núm. 11515/13 i 11686/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Star Clinic Care Group, SL amb Semilla els 2010 i el 2011.
9170
CY) A les Preguntes RGE núm. 11585/13, 11756/13 i 11927/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut Balear de la dona els 2011, 2012 i 2013.
9171
CZ) A les Preguntes RGE núm. 11671/13, 11842/13 i 12012/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Institut Balear de la Dona els 2011, 2012 i 2013.
9171
DA) A les Pregunta RGE núm. 11699/13, 11870/13 i 12040/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa
a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de les
II.BB. el 2011, 2l 2012 i el 2013.
9171
DB) A les Preguntes RGE núm. 11863/13 i 12033/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Star Clinic Care Group, SL amb Tramvia de la Badia de Palma, SA els anys 2012 i 2013.
9171
DC) A la Pregunta RGE núm. 12788/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en despesa
farmacèutica (II).
9171
DD) A la Pregunta RGE núm. 12792/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (VI).
9172
DE) A la Pregunta RGE núm. 12874/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Cas Over Marketing.
9172
DF) A la Pregunta RGE núm. 12875/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a immersió lingüística.
9172
DG) A la Pregunta RGE núm. 12877/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a espais protegits
per la Llei 4/08.
9172
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DH) A la Pregunta RGE núm. 13687/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions immaterials
del SOIB.
9172
DI) A la Pregunta RGE núm. 13870/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan Benejam de
Ciutadella.
9173
DJ) A la Pregunta RGE núm. 13871/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan Benejam de
Ciutadella, 2.
9173
DK) A la Pregunta RGE núm. 13872/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan Benejam de
Ciutadella, 3.
9173
DL) A la Pregunta RGE núm. 13873/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan Benejam de
Ciutadella, 4.
9173
DM) A la Pregunta RGE núm. 14039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern.
9173
DN) A les Preguntes RGE núm. 14820/13 i 14821/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a estudis
previs a l'elaboració del TIL (1 i 2).
9174
DO) A la Pregunta RGE núm. 14881/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració pregunta
relativa al SPEE i SOIB.
9174
DP) A la Pregunta RGE núm. 14882/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dificultats per
9174
coordinació i colAlaboració entre SPEE i SOIB.
DQ) A les Preguntes RGE núm. 15043/13 i 15044/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a aportació
i compromisos de l'Escola de Turisme per ús espai annex IES Josep M. Quadrado.
9174
DR) A la Pregunta RGE núm. 15052/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre total de
baixes del professorat (I).
9175
DS) A la Pregunta RGE núm. 15053/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre total de baixes
del professorat (II).
9175
DT) A la Pregunta RGE núm. 15054/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ubicació de l'alumnat
desallotjat del CEIP M. Lluïsa Serra.
9175
DU) A la Pregunta RGE núm. 15056/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reparar els
desperfectes a causa de l'aigua de pluja.
9175
DV) A la Pregunta RGE núm. 15057/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre de 2013 (I).
9175
DX) A la Pregunta RGE núm. 15060/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre de 2013 (IV).
9175
DY) A la Pregunta RGE núm. 15063/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (VII).
9176
DZ) A la Pregunta RGE núm. 15064/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (VII).
9176
EA) A la Pregunta RGE núm. 15065/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (IX).
9176
EB) A la Pregunta RGE núm. 15066/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (X).
9176
EC) A la Pregunta RGE núm. 15067/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre de 2013 (XI).
9176
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ED) A la Pregunta RGE núm. 15130/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a implantació del TIL.
9176
EE) A la Pregunta RGE núm. 15137/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a mostra d'alumnes.
9177
EF) A la Pregunta RGE núm. 15226/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les escoles
del municipi de Llucmajor (I).
9177
EG) A la Pregunta RGE núm. 15227/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les escoles
del municipi de Llucmajor (II).
9177
EH) A la Pregunta RGE núm. 15228/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les escoles
del municipi de Llucmajor (III).
9177
EI) A la Pregunta RGE núm. 15229/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nou institut d'educació
secundària al municipi de Llucmajor.
9177
EJ) A la Pregunta RGE núm. 15230/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs.
9177
EK) A la Pregunta RGE núm. 15255/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targetes sanitàries
exemptes de copagament farmacèutic.
9178

(1).

EL) A la Pregunta RGE núm. 15374/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars amb uralita
9178

EM) A la Pregunta RGE núm. 15735/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars amb
uralita (2).
9178
EN) A les Preguntes RGE núm. 15376/13 i 15378/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a centres
escolars i ITE i a centres escolars i eficiència energètica.
9178
EO) A la Pregunta RGE núm. 15377/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars i barreres
arquitectòniques.
9179
EP) A la Pregunta RGE núm. 15379/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a peticions de la FAPA en
9179
relació amb l'estat de les instalAlacions educatives.
EQ) A la Pregunta RGE núm. 15464/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern.
9179
ER) A la Pregunta RGE núm. 15472/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llibre "Les modalitats
insulars. Recull de formes lingüístiques normatives de les Illes Balears" (I).
9179
ES) A la Pregunta RGE núm. 15473/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llibre "Les modalitats
insulars. Recull de formes lingüístiques normatives de les Illes Balears" (II).
9179
ET) A la Pregunta RGE núm. 35/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears.
9180
EU) A la Pregunta RGE núm. 36/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears 2.
9180
EV) A la Pregunta RGE núm. 89/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a diligències prèvies a un
expedient sancionador.
9180
EX) A la Pregunta RGE núm. 98/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a subvencions i /o ajuts en matèria
esportiva.
9180
EY) A les Preguntes RGE núm. 137/14 i 146/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (I i III.
9180

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014

9119

EZ) A les Preguntes RGE núm. 139/14 i 148/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (I i III).
9180
FA) A les Preguntes RGE núm. 142/14 i 151/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (I i III).
9181
FB) A la Pregunta RGE núm. 152/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (VI).
9181
FC) A la Pregunta RGE núm. 183/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (XI).
9181
FD) A la Pregunta RGE núm. 185/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (XI).
9181
FE) A la Pregunta RGE núm. 188/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (XI).
9181
FF) A la Pregunta RGE núm. 192/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (X).
9181
FG) A la Pregunta RGE núm. 194/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús els símbols institucionals
de les Illes Balears (X).
9181
FH) A la Pregunta RGE núm. 197/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (X).
9182
FI) A la Pregunta RGE núm. 210/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (VIII).
9182
FJ) A la Pregunta RGE núm. 212/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (VIII).
9182
FK) A la Pregunta RGE núm. 215/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (VIII).
9182
FL) A les Preguntes RGE núm. 233/14 i 242/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (II i IV).
9182
FM) A la Pregunta RGE núm. 239/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears (II).
9183

(I).

FN) A la Pregunta RGE núm. 380/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ajudes de menjador
9183
FO) A la Pregunta RGE núm. 558/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme lingüístic.
9183

FP) A les Preguntes RGE núm. 592/14 a 602/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a vestimenta dins
els centres escolars (I a XI).
9183
FQ) A les Preguntes RGE núm. 607/14 a 617/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a vestimenta dins
edificis afectats per un servei públic (I a XI).
9183
FR) A les Preguntes RGE núm. 618/14, 621/14, 622/14 i 623/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives
a vestimenta
9183
FS) A les Preguntes RGE núm. 619/14 i 620/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a vestimenta dins
els centres escolars (XIII i XIV).
9184
FT) A la Pregunta RGE núm. 741/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a indicador de llengua a les webs
9184
institucionals.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3019/14 i 3033/14.

9184

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 97/14.

9184
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de març de 2014, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2637/14, relativa a expedients sancionadors oberts a
docents i conflicte educatiu, i quedà aprovada la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 141, de 14 de març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
permanent al reconeixement professional del professorat de les
Illes Balears."
A la seu del Parlament, 1 d'abril 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
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 141, de 14 de març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8392/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de benestar social.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán.

9121

Ordre de Publicació
C)

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández i
Herranz.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2827/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat assistencial als
hospitals sociosanitaris. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Conxa Obrador
i Sandra Fernández.

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, 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2841/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció pediàtrica de
l'Hospital Comarcal d'Inca. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2908/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta de la Llei 8/2012 . (BOPIB núm. 144, de 28
de març de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2839/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a informe Lagares. (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2844/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evitar les prospeccions petrolíferes al Golf
de València. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2829/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions promocionals de
turisme durant el mes de febrer. (BOPIB núm. 142, de 21 de
març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2831/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió dels espais Xarxa Natura.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2833/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebaixa de la factura elèctrica
en edificis públics. (BOPIB núm. 142, de 21 de març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2836/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a estatuts del Consorci de recursos sociosanitaris de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
O)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2830/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de cita prèvia implantat
al SOIB. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2840/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a instalAlació portuària de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
M)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2832/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira del camp a Menorca.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2842/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a separar cautelarment del
càrrec un director detingut per presumptes irregularitats.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2828/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira internacional de turisme
Mitt Moscou. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2834/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acceptació del programa
ICAPE. (BOPIB núm. 142, de 21 de març 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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

R)

U)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2826/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora del transport regular en
autobús de la comarca de Llevant de Mallorca. (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2907/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació de l'educació.
(BOPIB núm. 144, de 28 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2835/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de tendència dels sectors
econòmics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2838/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a polítiques per a una educació de
qualitat. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
X)

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2475/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a REB. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2845/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament per a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.5. INFORMACIONS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu de la mort d'Adolfo
Suárez González.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, rebutjà els Punts 1 a 3 i 5 a 11 de la Moció
RGE núm. 2637/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte
educatiu.(BOPIB núm. 142 de 21 de març de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
"Declaració institucional amb motiu de la mort
d’Adolfo Suárez González
El Parlament de les Illes Balears, com a màxima
representació del poble de la nostra comunitat autònoma,
manifesta el pesar més profund per la mort d’Adolfo Suárez
González, president del Govern espanyol entre els anys 1976 i
1981 i un dels artífexs de la transició cap al sistema democràtic
actual.
Suárez va fer possible aglutinar persones i formacions de
diferents ideologies al voltant d’un projecte comú: la transició
cap a la democràcia demandada per la ciutadania.
Durant aquells anys de necessàries reformes per avançar cap
a una societat moderna, va liderar una voluntat majoritària de
canvi que es traduí en fites de gran transcendència històrica tals
com la Llei per a la Reforma Política, els Pactes de La Moncloa
i l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978.

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
davant el Ple de la cambra, sobre el procés de negociació del
nou model de finançament de les comunitats autònomes (RGE
núm. 2479/14).

Home d’Estat, diàleg, dignitat, generositat i perseverança
són només alguns qualificatius que s’han atorgat a la persona
d’Adolfo Suárez i que avui el Parlament de les Illes Balears vol
fer seus amb aquesta declaració.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, qui informà sobre el tema indicat.

La seva forta convicció per un estat democràtic modern ens
ha deixat imatges que s’han convertit en tot un símbol i exemple
per a les generacions actuals i futures; exemple de dignitat i
fermesa davant qualsevol amenaça contra l’exercici de les
llibertats i els drets del poble espanyol.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Per això, el Parlament de les Illes Balears vol fer patent el
seu reconeixement a la figura política d’Adolfo Suárez, tot
destacant-ne la seva capacitat de diàleg, respecte i consens per
damunt de discrepàncies polítiques i ideològiques."

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. President de les Illes Balears,
davant el Ple de la cambra, sobre el dèficit de la comunitat
autònoma (RGE núm. 2888/14).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2014, tengué lloc la compareixença del Sr. President
de les Illes Balears, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 2354/14, sobre procedència o
no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat
contra la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.

A)
"El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat
dels informes presentats per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears mitjançant els escrits RGE núm. 10705/13,
1364/14 i 2027/14, i insta les diferents institucions afectades,
entitats locals, Universitat de les Illes Balears i Govern de les
Illes Balears i ens que en depenen, a seguir les recomanacions
que s'hi contenen."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, rebutjà, després del debat pertinent, per 26
vots a favor i 30 en contra, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista.

A la seu del Parlament, a 18 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
No-presa en consideració de la Proposta RGE núm.
9739/13, relativa a modificació de l'article 16 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de març de 2014, rebutjà, després del debat pertinent, per 23
vots a favor i 32 en contra, la proposta esmentada (publicada al
BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013), presentada pel
Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2014, aprovà, per
unanimitat, la Resolució derivada de l'Informe 92/14, de la
Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels contractes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a
l'exercici de 2012.
Palma, a 18 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la tramesa d'informació a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de les entitats
dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears que a
hores d'ara no l'han duta a terme."
A la seu del Parlament, a 18 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2014, aprovà, per
unanimitat, la Resolució derivada dels Informes 90/14, 91/14
i 92/14, de la Sindicatura de Comptes, agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2011,
del Compte General de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2012, i de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012.
Palma, a 18 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de març de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 13859/13, relativa a
activitat quirúrgica estival normalitzada, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que realitzi les gestions necessàries per tal que el
manteniment de les intervencions quirúrgiques en el conjunt
dels hospitals de la xarxa d’hospitals durant l’estiu de l’any
2015 es mantingui, com a mínim, en els mateixos nivells de
l’any 2010".
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A la seu del Parlament, 26 de març de 2014.
El secretari de la comissió:
Francisco Mercadal i Alabern.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 13554/13, contra les tanques inhumanes, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1678/14, relativa a senyalització de transport públic al
Port d'Eivissa, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a protegir les fronteres d’acord amb els tractats
internacionals i d’acord amb els drets humans i protegint la
integritat de les persones.

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària
de les Illes Balears a senyalitzar, de manera ben visible i clara,
la línia de transport públic especialment els llocs de parada de
l'autobús que uneix l'Estació Marítima de Botafoc amb la
d'Eivissa-Formentera, tot indicant els horaris del transport amb
les millors condicions econòmiques i de qualitat del servei".

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a invertir més pressupost en cooperació internacional
en els països que generen immigració cap a l’Estat espanyol,
com una de les mesures més efectives per evitar la necessitat
d’immigrar de ciutadans de països empobrits."
A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1473/14, relativa a
implantació de la garantia juvenil d'ocupació, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
390/14, relativa a gratuïtat dels llibres de text, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
E)

RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a marcar-se com a objectiu prioritari la lluita contra la
desocupació juvenil. Especialment, l'insta a destinar tots els
esforços necessaris per tal que els joves de fins a 25 anys no
quedin més de quatre mesos sense feina, formació o període de
pràctiques".
A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a implantar de forma progressiva la gratuïtat dels llibres
de text per tal de garantir les mateixes oportunitats educatives
a tot l’alumnat, independentment de les capacitats econòmiques
familiars, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i continuar el sistema de reutilització de
llibres de text, recuperant les aportacions al programa de 2011
i posant al dia de forma immediata el pagament de les
aportacions pendents dels cursos anteriors."
A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1737/14, relativa a processos telemàtics, i quedà aprovada la
següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar, millorar i ampliar els processos telemàtics
en tots aquells procediments administratius en què la legislació
educativa ho permeti."
A la seu del Parlament, 1 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació del grau de medicina a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

2.3. TEXTOS REBUTJATS
La votació obtengué el resultat següent:
2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2014, rebutjà les
Propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista
derivades de l'Informe 92/14, de la Sindicatura de Comptes, de
les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, corresponent a l'exercici de 2012 (publicades
en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
B)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18 de març de 2014, rebutjà la
Proposta de resolució del Grup Parlamentari MÉS derivada de
l'Informe 92/14, de la Sindicatura de Comptes, de les
subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l'exercici de 2012 (publicada en
aquest BOPIB).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1677/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i
finançament d'una nova estació de bombeig de l'estació
depuradora d'aigües residuals d'Es Migjorn Gran. (BOPIB núm.
139, de 28 de febrer de 2014).
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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda
de vehicles de segona mà. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014).

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 12838/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a realització d'una anàlisi
sociològica sobre l'impacte del turisme en la joventut de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2014, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1473/14, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a implantació de la garantia juvenil d'ocupació.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de
2014, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
13554/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contra les
tanques inhumanes. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).

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

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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
deducció fiscal per inversió en start-up tecnològiques. (BOPIB
núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
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 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 122/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria d'ajuts per a
llibres de text. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
A)

Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2014, rebutjà
els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 390/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a gratuïtat dels llibres de text.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

El Grup Parlamentari Socialista presenta, derivades de
l'Informe 92/14, de la Sindicatura de Comptes, de les
subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l'exercici de 2012, les propostes de
resolució següents:
El Parlament de les Illes Balears rebutja la gestió de les
subvencions a l'exercici 2012, abusant de la seva concessió de
forma directa i amb insuficient justificació i presentant
incidències a totes elles, a més d'incomplir els terminis de
pagament en la majoria.
1. El Parlament de les Illes Balears constata l'absència del
detall i precisió de l'objecte de la subvenció, així com dels
informes de compliment dels objectes de subvenció i d'un
seguiment estricte de la justificació de les subvencions
concedides.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'ús excessiu de
contractes menors incorrent en fraccionament de l'objecte del
contracte, així com l'obscurantisme de la gestió en la
contractació per part del Servei de Salut de les Illes Balears,
desatenent intencionadament les peticions de la Sindicatura de
Comptes.
Palma, a 18 de març de 2014.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
Del Grup Parlamentari Socialista, derivada de l'Informe
92/14, de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 18 de març de 2014).
Del Grup Parlamentari Popular, derivada dels Informes
90/14, 91/14 i 92/14, de la Sindicatura de Comptes, agregat
dels comptes generals de les entitats locals corresponent a
l'exercici 2011, del Compte General de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2012, i de les
subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l'exercici de 2012.(Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 18 de març de 2014).
Del Grup Parlamentari MÉS, derivada de l'Informe 92/14,
de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012.(Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 18 de març de 2014).
Del Grup Parlamentari MÉS, derivada de l'Informe 92/14,
de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 18 de març de 2014).
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
B)
El Grup Parlamentari Popular presenta, derivada dels
Informes 90/14, 91/14 i 92/14, de la Sindicatura de Comptes,
agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent
a l'exercici 2011, del Compte General de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2012, i de les subvencions
i dels contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012, la proposta de resolució
següent:
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat dels
informes presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears mitjançant els escrits RGE núm. 10705/13, 1364/14 i
2027/14, i insta les diferents institucions afectades, entitats
locals, Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes
Balears i ens que en depenen, a seguir les recomanacions que
s'hi contenen.
Palma, a 18 de març de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

A)

El Grup Parlamentari MÉS presenta, derivada de l'Informe
92/14, de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012, la proposta de resolució
següent:

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.
8392/12, relativa a política general en matèria de benestar
social, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme la tramesa d'informació a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, de les entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que a hores d'ara no
l'han duta a terme.

Política general en matèria de benestar social

Palma, a 18 de març de 2014.
El Grup Parlamentari MÉS.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D)
El Grup Parlamentari MÉS presenta, derivada de l'Informe
92/14, de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l'exercici de 2012, la proposta de resolució
següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte totes i cadascuna de les
recomanacions de l'Informe 92/2014, en relació amb la gestió de
les subvencions i dels contractes.
Palma, a 18 de març de 2014.
El Grup Parlamentari MÉS.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8392/12, relativa a
política general en matèria de benestar social. (Mesa de 2
d'abril de 2014).
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme avaluacions sistemàtiques sobre
l’impacte que generen totes les mesures adoptades per les
diferents conselleries sobre el benestar de la ciutadania,
especialment sobre els grups amb una major vulnerabilitat, així
com a crear un Registre Unificat amb totes les avaluacions que
es realitzin.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar un pla específic de lluita contra la
pobresa infantil i pel benestar de la infància, amb objectius
concrets, indicadors de compliment a mig i llarg termini,
suficient dotació pressupostària i mecanismes de coordinació
entre les diferents conselleries. Així mateix, a concertar amb els
consells insulars i els ajuntaments l’impuls de plans locals que
contemplin aquest objectiu.
3. L’educació de 0 a 3 anys està considerada com un element
clau per al desenvolupament del l’infant, així com una
oportunitat de possibilitar l‘ocupació especialment de les mares.
La dificultat d’accedir a places públiques en termes d’oferta i
preu i l’alt cost de les places privades dificulten l’accés en
aquest sentit. Per aquests motius, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, amb
caràcter d’urgència, un pla per tal d’augmentar l’oferta
d’educació infantil de 0 a 3 anys amb l’objectiu de garantir
l’accés a les escoletes d’educació infantil a famílies amb
dificultats econòmiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, amb caràcter d’urgència, un
programa de formació, d’oci del temps lliure i de servei de
menjador a les escoles públiques durant els períodes no lectius,
assegurant que els fills i les filles de les famílies amb escassos
recursos puguin participar en aquests programes, tot i assegurant
la gratuïtat a aquelles famílies d’infants i joves que cursen
ensenyaments obligatoris que no puguin assumir el cost
d’aquest programa.
5. El cost dels medicaments suposa una càrrega injusta i
desproporcionada sobre les famílies amb pocs recursos que
tenen fills al seu càrrec: per això el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a assimilar el
percentatge d’aportació al pagament dels medicaments que
necessiten els menors d’edat, al percentatge de pagament
establert per als pensionistes, mitjançant un sistema informàtic
aplicat al programa de recepta electrònica dels menors, que
impedeixi pagar més del que els correspongui.
6. Els desnonaments i la pèrdua de l’ habitatge habitual són
una de les conseqüències més dramàtiques de la pobresa i
constitueixen un enorme mal a l’infant i al seu
desenvolupament. Per aquests motius el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
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immediatament el Decret de Desenvolupament del Pla Estatal
d’Habitatge 2013-16.
7. Cada vegada més famílies tenen dificultats per accedir a
serveis necessaris per a l’activitat normal i el manteniment de
la llar en condicions de benestar. Per això, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
l’increment de les exempcions i reduccions en preus públics de
transports, energia i aigua, tenint en compte la situació de
dificultat econòmica de les persones.
8. Davant les dificultats en l’accés al sistema sanitari dels
infants en situació vulnerable, especialment els menors fills i
filles d’adults en situació irregular a la nostra comunitat, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar una targeta sanitària als infants en situació de
vulnerabilitat que garanteixi la total atenció sanitària.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar i enfortir el procés d’aplicació de la Llei
de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència elaborant un pla per reduir el temps
d’espera de dos anys a sis mesos.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i realitzar un pla d’inversions a les
residències que gestiona la Fundació de la Dependència i
d’altres administracions públiques, per tal de reconvertir les
places de vàlids en places per a persones amb dependència i així
donar resposta a la llista d’espera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir les modificacions adients al programa
de recepta electrònica de les Illes Balears, perquè els nostres
pensionistes no hagin d’avançar els diners, un cop arribat a la
quantitat màxima que pugui correspondre al mes, segons la seva
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
com fixa el RDL 16/2012.
Palma, a 28 de març de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2934/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
propostes patronals i conveni d'hostaleria (2). (Mesa de 2
d'abril de 2014).
RGE núm. 2935/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
propostes patronals i conveni d'hostaleria (3). (Mesa de 2
d'abril de 2014).

RGE núm. 2942/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a obres al
sistema dunar de Camp de Mar i informe del servei de
Recursos Hídrics. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 2943/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del
Govern i certificat per a descompte de resident. (Mesa de 2
d'abril de 2014).
RGE núm. 2944/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors RTT/MTB a paratges naturals. (Mesa de 2 d'abril
de 2014).
RGE núm. 2945/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons d'inversió
i especulació amb compra-venda d'hotels. (Mesa de 2 d'abril
de 2014).
RGE núm. 2946/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del
Govern i prevenció del conflicte del conveni d'hostaleria.
(Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 2947/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
propostes patronals i conveni d'hostaleria (1). (Mesa de 2
d'abril de 2014).
RGE núm. 2963/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou port de
Son Blanc (Ciutadella). (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 2964/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou port de
Son Blanc (Ciutadella) (II). (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 2967/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol de
gestió dels descarts de pesca. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3001/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2020. (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 3002/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2020 (II). (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 3003/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a FEADER 20142020. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3004/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a FEADER 20142020 (II). (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Regates
SAR Princesa Sofía 2013. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014

9133

RGE núm. 3013/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (I). (Mesa de 2 d'abril de
2014).

RGE núm. 3147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deficiències denunciades un cop recepcionada l'obra del nou
Hospital de Can Misses. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

RGE núm. 3014/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (II). (Mesa de 2 d'abril de
2014).

RGE núm. 3148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
del cànon fix i no pagament del cànon variable. (Mesa de 2
d'abril de 2014).

RGE núm. 3015/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'investigació sanitària de Palma (III). (Mesa de 2 d'abril de
2014).

RGE núm. 3149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deficiències de pagament del cànon fix. (Mesa de 2 d'abril de
2014).

RGE núm. 3072/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cotxe
oficial del conseller de Salut. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cotxe
oficial del conseller de Salut (II). (Mesa de 2 d'abril de 2014).

Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 3076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a farmàcies
de les Illes i fórmules magistrals. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica a 31 de desembre de 2013. (Mesa de
2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3080/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llits
tancats o bloquejats a 31 de desembre de 2013. (Mesa de 2
d'abril de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Valoració de propostes patronals i conveni d'hostaleria (2)
Com valora el conseller de Turisme la proposta patronal de
congelació salarial en el marc de la negociació del conveni
d'hostaleria malgrat l'increment de beneficis empresarials dels
darrers exercicis?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 3085/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunes
a menors sense targeta sanitària. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3086/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vacunes
a menors sense targeta sanitària (II). (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 3113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum
de medicaments genèrics (I). (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum
de medicaments genèrics (II). (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28 de març.
(Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
i treballadors que actualment treballen en les deficiències del
nou Hospital de Can Misses. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Valoració de propostes patronals i conveni d'hostaleria (3)
Creu el conseller que la proposta patronal de foment de
l'externalització de serveis a l'hostaleria, feta en el marc de la
negociació del conveni del sector, és bona en termes de millora
de la qualitat del producte turístic?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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

Obres al sistema dunar de Camp de Mar i informe del servei de
Recursos Hídrics

Fons d'inversió i especulació amb compra-venda d'hotels

Què pensa fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori davant el fet que s'hagin iniciat les obres de
construcció d'apartaments que afecten el sistema dunar de Camp
de Mar, sense el corresponent informe del servei de Recursos
Hídrics?

Quines pensa el Govern que poden ser les conseqüències a
mig termini de les nombroses operacions de compra-venda
d'hotels, sobretot per part de fons d'inversió estrangers, a les
Illes Balears?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Gestions del Govern i certificat per a descompte de resident
Quines gestions ha fet el Govern davant el Ministeri de
Foment, davant el fet que les companyies aèries continuen
sol$licitant als viatges de les Illes el certificat de resident en
accedir a l'avió?

Quines gestions ha fet fins a la data la Conselleria de
Turisme i/o altres departaments del govern autonòmic per
prevenir un conflicte arran de la negociació del conveni de
l'hostaleria dins aquesta temporada turística?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Valoració de propostes patronals i conveni d'hostaleria (1)

Expedients sancionadors BTT/MTB a paratges naturals
Quants expedients ha obert la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en aquesta legislatura, en relació amb
la pràctica d'MTB-BTT a espais naturals protegits, i
especialment al paratge natural de la Serra de Tramuntana?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Com valora el conseller de Turisme la proposta patronal, en
el marc de la negociació del conveni d'hostaleria, de transformar
contractes laborals indefinits en fixos discontinus?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Nou port de Son Blanc (Ciutadella)

Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020

Es va preveure l'1% cultural, establert a la Llei autonòmica
de patrimoni, en el pressupost del nou port de Son Blanc a
Ciutadella?

Quina és l'aportació de l'Estat al Programa de
Desenvolupament Rural per a les Balears en el període 20142020?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Nou port de Son Blanc (Ciutadella) (II)

Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 (II)

A què -actuacions en patrimoni- es va destinar l'1% cultural
previst en el pressupost del nou port de Son Blanc a Ciutadella?

Quina és l'aportació de l'Estat al Programa de
Desenvolupament Rural per a les altres comunitats autònomes
en el període 2014-2020?

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Protocol de gestió de descarts de pesca
Quin protocol ha seguit fins ara la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en la gestió dels descarts de pesca?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fons FEADER 2014-2020
Quina és l'aportació dels fons FEADER que rebrà les
Balears en el període 2014-2020?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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

Fons FEADER 2014-2020 (II)
Quina és l'aportació de l'estat dels fons FEADER que rebrà
la resta de comunitats autònomes en el període 2014-2020?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

L'Institut d'investigació sanitària de Palma (IDISPA), radicat
a l'Hospital Universitari de Son Espases es posa en marca
oficialment el gener de 2014, amb una inversió de 6,1 milió
d'euros. Relació de les fonts de finançament, especificant
entitats, fórmula administrativa, any de formalització, quantitats
i finalitats.
Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Regates SAR Princesa Sofía 2013
Ha pagat i/o subvencionat l'organització del Trofeu de les
Regales Princesa Sofía de l'any 2013? Si la resposta és
afirmativa, en quina quantitat?
Palma, a 25 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Institut d'investigació sanitària de Palma (III)
L'Institut d'investigació sanitària de Palma (IDISPA), radicat
a l'Hospital Universitari de Son Espases es posa en marca
oficialment el gener de 2014, de quina dotació tecnològica i de
quins equipaments està dotat i com s'ha finançat?
Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Institut d'investigació sanitària de Palma (I)
L'Institut d'investigació sanitària de Palma (IDISPA), radicat
a l'Hospital Universitari de Son Espases es posa en marca
oficialment el gener de 2014, amb 47 grups d'investigació
sanitària. Relació d'aquests 47 grups d'investigació del grup
coordinador o responsable, any de creació i àmbit assistencial
on es desenvolupa la seva activitat.
Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cotxe oficial del conseller de Salut
Quin va ser el trajecte realitzat pel cotxe oficial del
conselleria dia 18 de març?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Cotxe oficial del conseller de Salut (II)
Llits tancats o bloquejats a 31 de desembre de 2013
Quin va ser el trajecte realitzat pel cotxe oficial del
conselleria dia 25 de març?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins varen ser els llits tancats o bloquejats a data de 31 de
desembre de 2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Farmàcies de les Illes i fórmules magistrals
Estan capacitades les farmàcies de les Illes Balears per
realitzar les fórmules magistrals que els hospitals de la xarxa
pública de Mallorca compren a la farmàcia Carreras Ginjaume
de Barcelona?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
Vacunes a menors sense targeta sanitària
Com es garanteix que els menors que no tenen la targeta
sanitària siguin vacunats de xarampió als 12 mesos d'edat?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica a 31 de desembre de 2013

Vacunes a menors sense targeta sanitària (II)

Quin era el nombre de pacients esperant més de 180 dies una
intervenció quirúrgica a data de 31 de desembre de 2013?
Especificau-lo per hospital.

Com es garanteix que els menors que no tenen la targeta
sanitària siguin vacunats tal com indica el calendari de
vacunacions en vigor?

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

Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consum de medicaments genèrics (I)

Empreses i treballadors que treballen en les deficiències del nou
Hospital de Can Misses

En relació amb el consum de medicaments genèrics al
Servei de Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge
d'envasos de genèrics sobre el total de medicaments facturats,
desglossat per anys, des de 2007 a 2013?
Palma, a 28 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Relació d'empreses i treballadors que actualment treballen
en les deficiències del nou Hospital de Can Misses.
Palma, a 31 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consum de medicaments genèrics (II)
En relació amb el consum de medicaments genèrics al
Servei de Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge
d'envasos de l'import facturat en medicaments de genèrics sobre
l'import total de medicaments facturats, desglossat per anys, des
de 2007 a 2013?
Palma, a 28 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deficiències denunciades un cop recepcionada l'obra del nou
Hospital de Can Misses
Quines deficiències ha denunciat davant la concessionària el
Servei de Salut, un cop recepcionada l'obra del nou Hospital de
Can Misses.
Palma, a 31 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28
de març
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 28 de març de 2014?
Palma, a 28 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagament del cànon fix i no pagament del cànon variable
El Sr. Conseller de Salut va afirmar que l'obra del nou
Hospital de Can Misses està recepcionada, que es paga el cànon
fix i va afirmar que no paga cànon variable. Per què no paga
cànon variable?
Palma, a 31 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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RGE núm. 3216/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa. (Mesa de
2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3217/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Llei agrària. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

Deficiències de pagament del cànon fix
El Sr. Conseller de Salut va afirmar que l'obra del nou
Hospital de Can Misses està recepcionada, que s'han trobat
deficiències i que ja es paga el cànon fix. Quines quantitats
s'estan descomptant al cànon fix per aquestes deficiències?
Palma, a 31 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 3218/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
del vehicle elèctric. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3219/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
supressió de fibrociment en els centres educatius de les Illes
Balears. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3220/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3150/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució
judicial sobre els ingressos públics i privats del Sr. President.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació, Mesa de 2 d'abril
de 2014).
RGE núm. 3155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe de
pobresa. (Ratificació de l'admissió feta per delegació, Mesa de
2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de la
implementació del DTIL. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

RGE núm. 3221/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presència de la Conselleria de Salut. (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 3222/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deslleialtat
amb les Illes Balears. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3223/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
que aporta la nova targeta sanitària. (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 3224/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
dels ports. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

RGE núm. 3210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades
econòmiques. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

RGE núm. 3225/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia a
la reforma de l'actual edifici de Can Misses. (Mesa de 2 d'abril
de 2014).

RGE núm. 3212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decret relatiu als principis generals en matèria de busseig.
(Mesa de 2 d'abril de 2014).

RGE núm. 3226/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestió del Govern a menys d'un any de les eleccions. (Mesa
de 2 d'abril de 2014).
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 3213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades
de medicina de l'esport. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a iniciativa de l'Associació "Na Marga Somriu" a l'Hospital de
Son Espases. (Mesa de 2 d'abril de 2014).
RGE núm. 3215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repartiment del fons de seguretat pública. (Mesa de 2 d'abril
de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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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Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Resolució judicial sobre els ingressos públics i privats del Sr.
President
Davant la resolució judicial sobre els ingressos públics i
privats del Sr. President, Sr. Vicepresident, quin pla té previst
el Govern?
Palma, a 31 de març de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

B)

Decret relatiu als principis generals en matèria de busseig

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.

Ens pot explicar el conseller de Turisme què suposarà per a
la nostra comunitat autònoma el recent decret pel qual
es'estableixen els principis generals en matèria de busseig
recreatiu?

Informe de pobresa
Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Està d'acord el president del Govern de les Illes Balears amb
les declaracions fetes pel Sr. Montoro en relació amb l'informe
de pobresa?
Palma, a 31 de març de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

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.
Jornades de medicina de l'esport
En què varen consistir les jornades de medicina en l'esport
que varen tenir lloc el passat mes de març?

Valoració de la implementació del DTIL

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

Quina és la valoració que fa la conselleria de la
implementació del DTIL durant els dos primers trimestres del
curs 2013-2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Dades econòmiques
Com valora el Sr. President les dades de creixement
econòmic?

Iniciativa de l'Associació "Na Marga Somriu" a l'Hospital de
Son Espases
Quina opinió li mereix al conseller de Salut la iniciativa
adoptada per l'Associació "Na Marga somriu" a la planta
d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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

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

Repartiment del fons de seguretat pública

Implantació del vehicle elèctric

Quin criteri seguirà la Conselleria d'Administracions
Públiques per realitzar el repartiment del fons de seguretat
pública?

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears per
desenvolupar la implantació del vehicle elèctric a les nostres
illes?

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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.

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.

Nou centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa

Supressió de fibrociment en els centres educatius de les Illes
Balears

Com valora el conseller de Salut la posada en marxa del nou
centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Quina és la temporalització que té prevista el Govern de les
Illes Balears corresponent al Pla integral de supressió de
fibrociment en els centres educatius de les Illes Balears?
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Llei agrària
Quins són els objectius de la futura llei agrària de Balears
que el Govern de les Illes Balears presentà al Consell Agrari
Interinsular celebrat el passat 31 de març?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dades d'ocupació
Com valora el Govern de les Illes Balears les xifres sobre
atur a les nostres illes que s'han conegut recentment?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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

Presència de la Conselleria de Salut

Ampliació dels ports

Sent la Conselleria de Salut la de major pressupost, com
explica que gairebé no apareixi al pamflet "1.000 dies de
Govern"?

Considera legítim, Sr. Conseller de Turisme, que els
ajuntaments no tenguin dret ni a opinar sobre l'ampliació
substancial del port del seu municipi?

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

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

Deslleialtat amb les Illes Balears

Renúncia a la reforma de l'actual edifici de Can Misses

Considera, Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, que el
Govern de Rajoy ha estat deslleial amb les Illes Balears en
matèria de finançament?

Per quin motiu ha renunciat el Govern a la reforma de
l'actual edifici de Can Misses i al centre de salut?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 1 d'abril de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Millores que aporta la nova targeta sanitària
Sr. Conseller de Salut, quines millores aporta la nova targeta
sanitària?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Gestió del Govern a menys d'un any de les eleccions
Sr. President, com valora la gestió del seu govern quan resta
menys d'un any per a la convocatòria d'eleccions?
Palma, a 1 d'abril de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2937/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a oratori de
Portals, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de
2 d'abril de 2014).
RGE núm. 2941/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema dunar
de Camp de Mar, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 2 d'abril de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Sistema dunar a Camp de Mar

RGE núm. 2984/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Commission (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 2985/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Commission (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 2986/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Commission (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 2987/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Commission (IV), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 2 d'abril de
2014).
RGE núm. 2988/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Commission (V), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 2 d'abril de
2014).
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Com valora el conseller la destrucció del sistema dunar de
Camp de Mar, el darrer de les seves característiques a la
castigada costa de Ponent de Mallorca?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Illes Balears Film Commission (I)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, per quins
motius no es va posar en funcionament l'Illes Balears Film
Comission immediatament després de l'aprovació de la Llei
audiovisual?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Oratori de Portals
Com valora el conseller que projectes com la construcció
d'un restaurant a l'oratori de Portals es puguin acollir a la Llei
turística?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Illes Balears Film Commission (II)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins han estat
els criteris per decidir la fórmula de funcionament de l'Illes
Balears Film Comission?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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DAVANT COMISSIÓ

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 3094/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aparador turístic intelAligent, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 d'abril de 2014).

Illes Balears Film Commission (III)

Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins
mecanismes es crearan per descentralitzar el funcionament de
l'Illes Balears Film Comission a cadascuna de les illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

F)

Aparador Turístic IntelAligent

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Illes Balears Film Commission (IV)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins
mecanismes de coordinació s'establiran entre l'Illes Balears Film
Comission i organismes similars de les nostres illes com la
Palma Film Office?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Illes Balears Film Commission (V)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins
mecanismes de coordinació s'establiran entre l'Illes Balears Film
Comission i altres conselleries del Govern que tenen iniciatives
relacionades amb el món audiovisual o cinematogràfic?
Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Actualment, la informació turística es troba emmagatzemada
en diferents ubicacions. Disposar de tota la informació o
conèixer-ne la localització i poder accedir-hi obre un horitzó
infinit de possibilitats. Amb aquesta premissa, neix l'Aparador
turístic intelAligent desenvolupat per la Conselleria de Turisme
i Esports del Govern de les Illes Balears.
L'Aparador Turístic IntelAligent no és només un projecte
tecnològic, és un canvi en la filosofia de la gestió turística. La
informació turística, sigui quin sigui el seu origen, és gestionada
sota diferents perspectives públiques i privades, però la seva
essència és local, perquè és en el territori on es genera l'activitat
turística, on es troba el seu origen. Aparador Turístic IntelAligent
pretén fer fluir la informació des d'un àmbit local a un global,
possibilitant diferents escenaris, en funció dels seus destinataris.
Els turistes podran buscar informació de les millors
experiències turístiques de què és possible gaudir a les Illes
Balears quan prenen la decisió del viatge, però també podran
consultar els horaris dels autobusos quan es passegin per les
nostres ciutats: el context condiciona les seves necessitats, i per
tant l'accés a la informació.
Per a això, el Govern de les Illes Balears, en colAlaboració
amb les administracions públiques i la indústria privada, ha
començat a construir un ambiciós projecte, que canalitza la
informació turística provinent de les entitats locals, la consolida
i en permet la difusió sota una perspectiva global: l'Aparador
Turístic IntelAligent: un conjunt de solucions basades en les
noves tecnologies perquè ciutadans, visitants i empreses puguin
accedir i satisfer les seves necessitats.
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Disposar d'un inventari degudament catalogat permet
analitzar la demanda d'informació turística, personalitzar les
experiències dels turistes i, conseqüentment, augmentar la seva
satisfacció. Però, a més, possibilita als empresaris adaptar els
seus productes, reinventar o generar d'acord amb aquestes
anàlisis. Per això, l'Aparador Turístic IntelAligent és un sistema
obert a les necessitats dels empresaris, els emprenedors i les
administracions públiques.
Les últimes tecnologies en sistemes de "Customer
Experience Management" seran posades a prova pels exigents
turistes de les Illes Balears en un aparador interactiu, que pretén
trencar radicalment amb els sistemes de promoció tradicionals:
informació geolocalitzada, segmentada, amb una altíssim
component visual i una experiència d'usuari atractiva, diferent
i innovadora.
L'aparador s'explota sota diferents formats, segons el seu
objectiu: promocionar les Illes Balears en fires, divulgar les
destinacions turístiques a internet, complementar informació
dels actors turístics (operadors turístics, línies aèries, cadenes
hoteleres) o generar experiències atractives com a resultat de la
unió de diferents i únics productes existents a les Illes Balears,
són només alguns exemples de les possibilitats que ofereix el
nou Aparador.
Però no només s’oferirà informació als nostres turistes. Els
sistemes associats a l'Aparador Turístic IntelAligent, permetran
que planificar la visita a les Illes Balears sigui senzill i divertit,
i ajudaran a personalitzar el viatge oferint tot el necessari perquè
la planificació de la visita als nostres destinacions sigui una
experiència senzilla, rica i diferent. L’Aparador Turístic
IntelAligent suposarà una nova manera, interactiva, rica i visual
de presentar els atractius de les nostres illes.
Les experiències que els nostres turistes podran viure a les
Illes Balears seran dissenyades tant des d'una perspectiva
pública com de manera individual, convertint-se en font
d'inspiració per als visitants. L'Aparador Turístic IntelAligent els
permetrà crear el seu propi escenari i compartir-lo amb familiars
i amics; escoltar les seves recomanacions és important per
millorar la nostra destinació.
La tecnologia ens possibilitarà guiar, ajudar i escoltar els
nostres turistes quan arribin a la destinació, es una paraula, fer
d’amfitrions.
El Govern de les Illes Balears vol que els nostres visitants se
sentin còmodes, confortables i segurs a la nostra destinació: els
dispositius mòbils són l'eina perfecta. El nostre amfitrió formarà
part de la seva visita a les Illes i els permetrà consultar tota la
informació de l'entorn que els envolta, així com els detalls de la
seva planificació. Podran compartir i consultar amb amics i
familiars les seves experiències i accedir a la informació del seu
interès personalitzada d'acord als seus gustos i necessitats. A
més, permetrà al Govern de les Illes Balears garantir un canal de
comunicació que s'incrementi, si és possible encara més, la
seguretat de la seva estada, seguint les més exigents
recomanacions de l'Organització Mundial de Turisme.
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És per això que el Grup Parlamentari Popular proposa la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern de les Illes Balears pel desenvolupament innovador
de l’Aparador Turístic IntelAligent, que permetrà acompanyar el
turista al llarg de tot el viatge, des de l’inici de la seva
planificació i durant la seva estança a les illes acompanyant-lo
fent d’amfitrió, proporcionant-li la informació local que
necessiti, a més de ser una eina pionera per a la promoció
internacional de la nostra comunitat autònoma i útil per a
ciutadans, visitants, empresaris i emprenedors.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, entre d'altres, amb les eines
tecnològiques per tal que Balears encapçali l'avantguarda del
turisme, per ser destinació de major qualitat, mes competitiu i
amb mes projecció internacional.
Palma, a 27 de març de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4212/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a residència
per a major de Sant Antoni (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny
de 2012).
Quins serveis tenen prevists que seran, a la residència per
a majors de Sant Antoni, de gestió privada, i quins seran de
gestió pública?
La previsió és de 70 places residencials i 24 places
residencials privades, sense perjudici que aquestes 24 places
seguin objecte d'una ajuda vinculada regulada per la Llei
39/2006, de 14 de setembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Palma, 15 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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B)
A la Pregunta RGE núm. 5331/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
a la utilització de la figura dels convenis signats per la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis del colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui?
Els convenis signats per la Fundació, des de l'inici de la
legislatura fins el 30 de gener de 2014, són els següents:
• Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Marratxí per
dur a terme la formació pràctica dels alumnes del taller
d'ocupació Lligams, en l'especialitat d'Atenció a Persones
Dependents en Institucions Socials. Data de signatura: 29 de
juny de 2011.
• Conveni de colAlaboració amb l'Institut d'Educació Contínua
(IDEC) dur a terme pràctiques del Màster en Arteràpia,
Psicoteràpia per l'art i formació psicosocial. Data de
signatura: 14 de setembre de 2011.
• Acord de colAlaboració amb l'Institut d'Ensenyament
Secundari Francesc de Borja Moll perquè els alumnes de
cures auxiliars d'infermeria desenvolupin pràctiques
formatives en els centres de la Fundació. Data de signatura:
19 de setembre de 2011.
• Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre per al funcionament del servei de promoció de
l'autonomia personal d'aquest municipi. Data de signatura:
20 de maig de 2012.
• Conveni de colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears per dur a terme pràctiques acadèmiques externes
curriculars dels estudiants de grau de treball social en els
centres sociosanitaris gestionats per la Fundació. Data de
signatura: 5 de juliol de 2012.
• - Conveni de colAlaboració amb el Centre de Formació i
Estudi BBB-ATREYUD SISÉ, SL per dur a terme
pràctiques formatives en els centres gestionats per la
Fundació per part dels alumnes de l'acció Monitor
Sociocultural, emmarcada en la convocatòria de formació
professional per a l'ocupació adreçada prioritàriament a
persones desocupades. Data de signatura: 20 de juliol de
2012.
• Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre per al funcionament del servei de promoció de
l'autonomia personal d'aquest municipi. Data de signatura:
20 de maig de 2012.
• Conveni per a la cessió de l'ús de l'immoble anomenat Can
Real, de Petra, a l'Associació de Persones Majors de Petra
per part de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència
i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
Data de signatura: 18 de febrer de 2013.
• Conveni entre la Conselleria de Família i Serveis Socials del
Govern de les Illes Balears, l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials i la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
per la colAlaboració i la coordinació de l'execució de les

mesures necessàries per a l'aplicació de la Llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència. Data de signatura: 5 de desembre de 2013.
Els motius pels quals s'utilitza la figura del conveni de
colAlaboració per regular la realització de pràctiques formatives
en lloc de subscriure un contracte administratiu o concedir una
subvenció són els següents:
a) L'article 2 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions, estableix que, a afectes d'aquesta Llei té la
consideració de subvenció qualsevol disposició dinerària duta
a terme per l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, les entitats autònomes que en depenen o la resta
d'entitats de dret públic que en depenen, a favor de persones
públiques o privades, que compleixi els requisits següents: a)
Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels
beneficiaris; b) Que es subjecti al compliment d'un determinat
objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat,
l'adopció d'un comportament singular, ja fets o per fer, o la
concurrència d'una situació, amb el deure del beneficiari de
complir les obligacions materials i formes establertes; c) que el
projecte, acció o situació finançada tengui per objecte el foment
d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció
d'una finalitat pública. En aquest cas, atès que la signatura dels
convenis de pràctiques no suposa cap disposició dinerària a
favor de les entitats amb els quals es signe els convenis, no
resulta procedent la concessió d'una subvenció per dur a terme
la finalitat dels convenis.
b) L'objecte els convenis no pot ser qualificat com a
contracte onerós subjecte a la legislació reguladora dels
contractes del sector públic, atès el que disposen els articles 2.1,
4, 5 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, per tenir una naturalesa que no
s'enquadra en cap dels tipus contractuals del sector públic i atès
que el seu objecte no és la realització d'una obra, servei o
subministrament a canvi d'un preu.
Pel que fa al Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de
Lloret de Vistalegre per al funcionament del servei de promoció
de l'autonomia personal d'aquest municipi, signat dia 20 de maig
2012, tampoc no es pot qualificar com un contracte dels regulats
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic ja
que no té com a finalitat la realització d'una obra, servei o
subministrament a canvi d'un preu.
En aquest supòsit, la Fundació colAlabora amb l'Ajuntament
en el funcionament del servei de promoció de l'autonomia
personal, donant-li suport tècnic i assessorament i posant a la
seva disposició determinat personal de servei de promoció de
l'autonomia personal de Petra, gestionat per la Fundació. A més,
contribueix al finançament per part de les despeses del centre.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre,
colAlabora amb la Fundació mitjançant l'organització i
impartició, de forma directa o indirecta, d'activitats
socioculturals i d'esplai setmanals en el servei de promoció de
l'autonomia personal de Petra. Per tant hi ha una contraprestació
per ambdues parts, que no es poden qualificar de subvenció.
Els motius pels quals s'ha utilitzat la figura del conveni de
colAlaboració en el cas del conveni amb l'Associació de Persones
Majors de Petra i el conveni amb la Conselleria de Família i
Serveis Socials i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en lloc de
subscriure un contracte administratiu o concedir una subvenció
són els que figuren en el informes justificatius que es troben
penjats en la pàgina web de la Fundació.
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Palma, 31 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 5763/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a
Formentera per al 2012. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Quins projectes pensa finançar la Conselleria de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació a Formentera durant l'any 2012?

E)
A la Pregunta RGE núm. 10976/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
del Servei d'Ocupació de les II.BB (SOIB). (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Servei d'Ocupació de les II.BB.
(SOIB) fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.
El SOIB no té prevista l'alienació de cap immoble.

- Resolució del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació de 17 d'agost de 2012 per la qual
s'aprova 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 Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013, dins
l'eix 2, tema prioritari 66 (BOIB núm. 135, de 25 d'agost).
- Resolució del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació de 30 de juliol de 2012 per la qual
s'aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de
l'ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el
capítol II del Reial Decret 1451/1983, d'11 de maig (BOIB núm.
115, de 9 d'agost).
- Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Economia
i Competitivitat i el Consell Insular de Formentera per a la
gestió i el manteniment del telecentre de la Xarxa de
Telecentres de les Illes Balears (XarxaBit) ubicat a la localitat
de Sant Francesc Xavier.
- Es va finançar un projecte particular per a una instalAlació
solar tèrmica.

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

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1356/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Consorci
Sociosanitari de Mallorca. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).
Quines residències de persones majors estan sense acabar
d'entre les impulsades pel Consorci Sociosanitari de Mallorca,
a la legislatura 2003-2007.
De les residències de persones majors impulsades pel
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca
(avui de les Illes Balears) en la legislatura 2003-2007, no n'hi ha
cap sense acabar.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Palma, 21 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

A la Pregunta RGE núm. 7196/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XVII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

A les Preguntes RGE núm. 1575/13, 1576/13, 1579/13 i
1581/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, relatives a deute amb els Consells Insulars d'Eivissa
i de Formentera i amb els ajuntaments d'Inca i de Ciutadella.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

En relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Illes
Balears debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Serveide
Salut de les Illes Balears: A les dones embarassades si els atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart. Si una
dona embarassada presenta un problema de salut que no té a
veure amb aquest procés. Podran accedir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de tipus farmacològic no relacionat
amb l'embaràs, el part i el postpart?
L'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el
postpart.

Quin deute té el Govern de les Illes Balears el dia 05-032013, amb el Consell Insular de d'Eivissa, amb el de
Formentera, amb l'Ajuntament d'Inca i amb el de Ciutadella?
El sistema comptable no permet indicat a data concreta les
dades solAlicitades.
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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H)

K)

A la Pregunta RGE núm. 1630/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (XIV). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 2997/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a punts nous
d'escolarització (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer del 2013 per l'empresa SEMILLA.
Contracte menor subscrit el mes de febrer de 2013:
Adjudicataris
B-57390700
B-57050270
A-57689994

Quantitat
15.000,00i

Palma, 28 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

Què ha costat posar en marxa els 31 punts nous d'atenció
a l'escolarització de les Illes Balears?
La xarxa d'oficines ja existents (5 a Mallorca, 1 a Menorca
i 1 a Eivissa) ja formaven part de la infraestructura de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. La resta de
suboficines habilitades específicament per la període de
presentació de solAlicituds d'admissió (de 2 al 16 de maig,
ambdós inclosos), a Mallorca són punts integrats a la xarxa de
centres culturals gestionats per l'Ajuntament de Campos i
Entitat Local Menor de Palmanyola o bé Centres d'educació
d'adults gestionats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. A Menorca, són oficines municipals (Ajuntament
de Ferreries i Ajuntament de Ciutadella). A Eivissa i
Formentera, oficines i altres serveis gestionats pels ajuntaments
i a Formentera, oficines gestionades pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i Delegació del Govern. Per consegüent,
no s'ha creat cap punt nou.

A la Pregunta RGE núm. 1903/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
impagades i consonades. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Relació detallada de les quantitats impagades per part del
Govern de les Illes Balears a altres institucions públiques en
l'exercici 2012, deixant constància de les que hagin estat
condonades per aquestes institucions i de les que no ho hagin
estat.
Aquesta informació es troba a la vostra disposició a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, encara que s'hauria de
precisar sobre quines institucions públiques.
Palma, 29 de gener de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2385/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries ISBA. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'ISBA de
l'any 2012?
ISBA no és una entitat participada per la CAIB ni forma part
dels organismes que consoliden SEC. Per tot i això, és necessari
que aquesta informació la solAlicitin directament a ISBA.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

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

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4314/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pressupost
per implantar el decret que regula el tractament integrat de
llengües. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
Quin és el pressupost extraordinari que pensa dedicar la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per tal
d'implantar el decret que regula el tractament integrat de
llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears?
S'ha dotat de 85.000i a la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació Professional per tal d'implantar el decret
que regula el tractament integrat de llengües als centres docents
no universitaris de les Illes Balears.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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M)

O)

A la Pregunta RGE núm. 5126/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb el Consell
de Mallorca 2010. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 6599/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes
(IV). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Mallorca corresponent al 2010?
El pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca a 29
de gener de 2014 corresponent a l'exercici 2010, és de
75.000,00i.
Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5688/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuàries
del servei d'atenció psicosocial a víctimes de violència de
gènere. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quin és el nombre d'usuàries del servei d'atenció
psicosocial a víctimes de violència de gènere ordenat pel tipus
d'intervenció, temporalitzat per mesos dels anys 2010, 2011 i
2012, amb el detall territorialitzat?
D'acord amb les dades i les memòries del Centre
d'Informació de la Dona de l'Institut Balear de la Dona, del
Consell Insular de Menorca, del Consell Insular d'Eivissa i del
Consell Insular de Formentera, el nombre d'usuàries ateses als
serveis d'assistència psicològica a víctimes de la violència de
gènere els anys 2010, 2011 i 2012 és el següent:
Any 2010
Mallorca: 284
Eivissa: 214
Menorca: 153
Formentera (*): 21
Any 2011
Mallorca: 317
Eivissa: 283
Menorca: 121
Formentera (*): 15
Any 2012
Mallorca: 340
Eivissa: 213
Menorca: 128
Formentera (*): 19
(*) atenció d'urgència a les dones víctimes de violència de
gènere.
Palma, 23 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Quantes són les persones beneficiàries amb dret a prestació
a 30 d'abril de 2013 a cadascuna de les illes?
El nombre de les persones beneficiàries amb dret a prestació
a 30 d'abril de 2013 a cadascuna de les illes són:
Mallorca: 12049; Menorca: 1750; Eivissa: 1544;
Formentera: 95; Total: 15438.
Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
Persones en Situació Especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M100
12209485614741511&lang=CA&cont=16345.
Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 6600/13 i 6601/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i
atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna
de les illes (Vi VI). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).
Quantes són les persones beneficiàries de la prestació de
centre de dia o nit a 30 d'abril de 2011 a cadascuna de les
illes? I a 30 d'abril de 2013?
El servei de prestacions de la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials no disposa
de les dades relatives a les persones beneficiàries de la prestació
de centre de dia a 30 d'abril de 2011 (en el catàleg dels serveis
d'atenció a la dependència que presta el Govern de les Illes
Balears no s'ofereixen centres de nit).
Tampoc no es disposa d'aquestes dades pel que fa als mesos
de maig i juny de 2011; no obstant això, us facilitam les dades
més properes a la data solAlicitada:
28 de febrer de 2011
Mallorca: 510; Menorca: 55; Eivissa: 26; Formentera:0.
Total: 591.
El nombre de persones beneficiàries de la prestació de centre
de dia (en el catàleg dels serveis de dependència que presta el
Govern de les Illes Balears no s'ofereixen centres de nit) a 30
d'abril de 2013 són:
Mallorca: 694; Menorca: 81; Eivissa: 34; Formentera: 20; Total:
829.
Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
Persones en Situació Especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M100
12209485614741511&lang=CA&cont=16345.
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Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
Persones en Situació Especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M100
12209485614741511&lang=CA&cont=16345.

Ordre de Publicació
Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 6602/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes
(VII). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Ordre de Publicació
S)

Quantes són les persones beneficiàries d'atenció
residencial a 30 d'abril de 2011 a cadascuna de les illes?
El servei de prestacions de la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials no disposa
de les dades relatives a les persones beneficiàries d'atenció
residencial a 30 d'abril de 2011.
Tampoc no es disposa d'aquestes dades pel que fa als mesos
de maig i juny de 2011; no obstant això, us facilitam les dades
més properes a la data solAlicitada:
28/02/2011:
Mallorca: 1518; Menorca: 213; Eivissa: 142; Formentera: 2;
Total: 1875
Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
Persones en Situació Especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M100
12209485614741511&lang=CA&cont=16345.
Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 6606/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes
(XI). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).
Quantes són les persones beneficiàries de prestació
econòmica vinculada a l'atenció i cura de familiars a 30 d'abril
de 2011 a cadascuna de les illes?
El servei de prestacions de la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials no disposa
de les dades relatives a les persones beneficiàries d'atenció
residencial a 30 d'abril de 2011.
Tampoc no es disposa d'aquestes dades pel que fa als mesos
de maig i juny de 2011; no obstant això, us facilitam les dades
més properes a la data solAlicitada:
28/02/2011:
Mallorca: 6197; Menorca: 723; Eivissa: 623; Formentera: 40;
Total: 7583.
Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
Persones en Situació Especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M100
12209485614741511&lang=CA&cont=16345.

R)
Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

A la Pregunta RGE núm. 6604/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat autònoma per cadascuna de
les illes (IX). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Ordre de Publicació
T)

Quantes són les persones beneficiàries de prestació
econòmica vinculada al servei a 30 d'abril de 2011 a
cadascuna de les illes?

A la Pregunta RGE núm. 6644/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a suboficines
d'informació. (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

El servei de prestacions de la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials no disposa
de les dades relatives a les persones beneficiàries d'atenció
residencial a 30 d'abril de 2011.
Tampoc no es disposa d'aquestes dades pel que fa als mesos
de maig i juny de 2011; no obstant això, us facilitam les dades
més properes a la data solAlicitada:

Quin és el cost dels 31 espais per suboficines d'informació,
assessorament i tramitació que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats ha habilitat durant el present curs?

28/02/2011:
Mallorca: 371; Menorca: 54; Eivissa: 35; Formentera: 1; Total:
461

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
habilitat durant el present curs, cap suboficina d'informació,
assessorament i tramitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014
Ordre de Publicació

9151
Ordre de Publicació

U)

X)

A les Preguntes RGE núm. 6894/13 a 6960/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a deute amb
els ajuntaments d'Alaior, d'Alaró, d'Alcúdia, d'Algaida,
d'Andratx, d'Ariany, d'Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de
Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de
Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx,
de Deià, d'Eivissa, d'Es Castell, d'Es Mercadal, d'Es Migjorn
Gran, d'Escorca, d'Esporles, d'Estellencs, de Felanitx, de
Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d'Inca, de Lloret de
Vistalegre, de Lloseta, de Llubí, de Llucmajor, de Manacor, de
Mancor de la Vall, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí,
de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca, de Petra, de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de
Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de
Sant Lluís, de Santa Eugènia, de Santa Eulària des Riu, de
Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de
Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son
Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 7295/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la
llengua catalana. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que els educadors
infantils de les escoletes del Govern puguin desconèixer la
llengua catalana?
En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, introduïda per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa
que ha estat avalada recentment per la Sentència del Tribunal
Constitucional recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm.
5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Quin deute té el Govern amb els ajuntaments abans
esmentats?
La informació solAlicitada és a la vostra disposició a la seu
de la conselleria.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 7296/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la
llengua catalana 2. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que un educador en
medi obert, vinculat a la Direcció General de Família i
Menors, pot desconèixer la llengua catalana?

V)
A la Pregunta RGE núm. 7261/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
desconeixement de la llengua catalana. (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que els educadors
infantils de les escoletes del Govern puguin desconèixer la
llengua catalana?
En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, introduïda per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa
que ha estat avalada recentment per la Sentència del Tribunal
Constitucional recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm.
5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de
l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa que ha estat
avalada recentment per la Sentència del Tribunal Constitucional
recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 7297/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la
llengua catalana 3. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que un metge o un
psicòleg que treballa amb minusvàlids pot desconèixer la
llengua catalana?
En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
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Illes Balears, introduïda per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa
que ha estat avalada recentment per la Sentència del Tribunal
Constitucional recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm.
5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7298/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la
llengua catalana 4. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que el coordinador
de Seguretat, adscrit a la Direcció General d'Interior, pot
desconèixer la llengua catalana?
En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de
l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa que ha estat
avalada recentment per la Sentència del Tribunal Constitucional
recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7375/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (BOPIB
núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Relació de persones que han solAlicitat la compatibilitat per
dur terme una altra activitat, després d'haver obtingut 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'Educació, Cultura i Universitats, des que va començar a
vigir el Decret llei, fins a juny de 2013?
Entitat
Nombre persones
Institut d'Estudis Baleàrics
0
IBISEC
0
Institut Balear de la Joventut
0
ESADIB
0
Patronat per a la Fundació per al
Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears
0
Consorci per a la Musica de les Illes Balears 0
AQUIB
0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7299/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desconeixement de la
llengua catalana 5. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Considera raonable la Sra. Consellera que un telefonista
o el cap del servei d'Atenció i informació a la ciutadania poden
desconèixer la llengua catalana?
En relació amb els nivells de català exigits per ocupar els
llocs de treball de l'Administració Autonòmica, des de la
Conselleria d'Administracions Públiques, s'aplica el que disposa
la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, introduïda per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de l'esmentada llei 3/2007, modificació legislativa
que ha estat avalada recentment per la Sentència del Tribunal
Constitucional recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm.
5868/2012.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7391/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats (III). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol
de 2013).
Quina quantia total ha suposat la 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'Educació,
Cultura i Universitats, des que es va adoptar la mesura fins a
juny de 2013?
Entitat
Institut d'Estudis Baleàrics
0,00i
IBISEC
Institut Balear de la Joventut
ESADIB
Patronat per a la Fundació per al
Conservatori Superior de Música i Dansa

Quantia
0,00i
0,00i
0,00i

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014
de les Illes Balears
0,00i
Consorci per a la Musica de les Illes Balears 0,00i
AQUIB
0,00i
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7405/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (IX). (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat la 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 persones amb la
relació funcionarial interina, que han tengut una reducció de
retribucions a la nòmina de personal docent,, des que es va
adoptar la mesura de reducció, fins a juny de 2013?
La quantia és de 537,50i.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm.7406/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (X). (BOPIB núm. 107, de
12 de juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut 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 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'Educació,
Cultura i Universitats, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013?
Entitat
Institut d'Estudis Baleàrics
IBISEC
Institut Balear de la Joventut
ESADIB
Patronat per a la Fundació per al
Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears

Consorci per a la Música de les
Illes Balears
AQUIB

0,00i
0,00i
0,00i
0,00i

0,00i
0,00i

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

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7983/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
(I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
durant l'any 2012, detallat per reunió.
25/03/12
José Ignació Aguiló Fuster
Núria Riera Martos
Miguel Ángel Busquets López
José Ramón Ahicart San José
Pere Joan Planas Mulet
Pilar Romero Otero
Miguel Bernat Bosch
25/06/12
José Ignació Aguiló Fuster
Núria Riera Martos
José Ramón Orta Rotger
Antonio Jorge Mateos Sastre
Miguel Ángel Busquets López
José Ramón Ahicart
Pere Joan Planas Mulet
Pilar Romero Otero
Miguel Bernat Bosch
29/10/12
José Ignació Aguiló Fuster
José Ramón Orta Rotger
Antonio Jorge Mateos Sastre
Miguel Ángel Busquets López
José Ramón Ahicart San José
Pere Joan Planas Mulet
Pilar Romero Otero
Miguel Bernat Bosch
05/12/12
José Ignació Aguiló Fuster
José Ramón Orta Rotger
Antonio Jorge Mateos Sastre
Miguel Ángel Busquets López
José Ramón Ahicart San José
Pere Joan Planas Mulet
Pilar Romero Otero
Miguel Bernat Bosch

Quantia
0,00i
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Palma, 23 de desembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 7985/13 i 8028/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les II.BB. (I i II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Comissió de Medi Ambient de les II.BB.
durant els anys 2012 i 2013, detallat per reunió.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la Conselleria competent
en matèria de Medi Ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom i no disposa d'aquesta organització
Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8069/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a costs dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL)
(I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Balears Innovació
Telemàtica, SA. (BITEL) durant l'any 2012?
El cost total de les reunions dels consells d'administració
durant 2l 2012 ha estat de 650i.
Palma, 23 de desembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 7995/13 i 8038/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA
(I i II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Gestió Urbanística de Balears, SA., durant
els anys 2012 i 2013, detallat per reunió.
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, 31 de juliol de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 8006/13 i 8049/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les II.BB. (IQUA) (I) i (II). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Qualitat Agroalimentària de les
II.BB. (IQUA) durant els anys 2012 i 2013, detallat per reunió.
L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica, amb rang de servei,
adscrita la Direcció General de Medi Rural i Marí i, per tant, no
és un centre de cost i no disposa d'aquesta organització.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8235/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a participació
econòmica del Govern per metre cúbic d'aigua dessalada.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears, per metre cúbic d'aigua dessalada, de les
dessaladores d'Alcúdia, Andratx, Eivissa-Sant Antoni, Badia de
Palma i Formentera?
Dessaladora
Alcúdia
Andratx
Eivissa-Sant Antoni
Badia de Palma
Formentera

Cost variable
0,5648i/M3
0,5638i/M3
0,5147i/M3
0,0609i/M3
0,0246i/M3

El cost fix per m3 depèn de la producció anual i no es pot
donar una xifra concreta perquè varia cada any.
Palma, 28 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 8609/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús de la llengua als
centres educatius. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 9380/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors públics
2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Els professors, fins ara, han pogut fer classes en castellà
malgrat els PLC els emplacés a fer-ho en català. Podran fer el
mateix els professors que vulguin fer classe en català quan
siguin emplaçats a fer-les en una altra llengua?

Pensa el Govern de les Illes Balears seguir reduint el
nombre de treballadors públics i alhora incrementar el nombre
de contractacions externes de serveis?

Els docents hauran d'impartir les classes en la llengua que li
correspongui en funció del Projecte TIL de cada centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 9349/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei
5/2013 (III). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quin personal tècnic s'encarregà de la redacció del Decret
llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten determinades
mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs
2013-2014, del sistema del tractament integrat de les llengües
als centres docents no universitaris de les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears desenvolupa les seves
competències conforme a la potestat d'autoorganització que té
atribuïdes.
Palma, 24 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 9381/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a duplicitats
administratives i competencials. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).
Com valora l'Executiu Autonòmic, en el marc de l'objectiu
de reduir i evitar duplicitats administratives i competencials,
la coexistència del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes
Balears?

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

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 9379/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors públics.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Considera la consellera d'Administracions Públiques que
sobren treballadors públics a l'administració autonòmica i al
seu sector instrumental?
El Govern de les Illes Balears desenvolupa les seves
competències conforme a la potestat d'autoorganització que té
atribuïdes.
Palma, 24 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Aquestes institucions balears i les seves competències venen
recollides i emparades pel nostre Estatut d'Autonomia.
Palma, 24 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 9430/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a projecte
Mirador des Trenc. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
Manté el Sr. Conseller de Medi Ambient el seu suport a
l'interès autonòmic del projecte de Mirador des Trenc per a la
construcció d'un complex turístic i camp de golf a Sa Ràpita
després que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears hagi declarat que és contrari al Pla Territorial
de Mallorca?.
No es té constància de cap sentència que hagi declarat que
el es diu a la pregunta.
Sí es té constància d'una sentència de 9 de juliol de 2013
relacionada amb el projecte i que anulAla un acord del Consell
Insular de Mallorca en què es feia una correcció d'errada
material del Pla territorial insular.
Aquesta sentència, que no es pronuncia sobre la conformitat
o no del projecte amb el Pla territorial, i que a més no és ferma,
ja que ha estat reconeguda per la institució insular, no justifica
cap canvi d'opinió respecte als motius que varen dur el Consell
de Govern a declarar l'interès autonòmic del projecte esmentat.
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Palma, 21 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 9479/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos de formació
bàsica de policia local. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).
Amb quin criteri l'EBAP proposa i ofereix nous cursos de
formació bàsica de policia local?
Els cursos bàsics de policia local es programen en base a una
detecció de necessitats prèvia i a la petició dels ajuntaments.
Palma, 8 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 9610/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atención
social y estancias residenciales, SA (IX). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Montuïri, que gestiona "Atención Social y
Estancias Residenciales, SA" a l'any 2007 i quin era el nombre
d'usuaris?
Aquesta informació es troba en poder d'una altra
administració.
Palma, 2 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 9614/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atención
social y estancias residenciales, SA (XV). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2010 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2010 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 7 d'octubre.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 9711/13 i 9713/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
alumnes que finalitzaran el curs 2012-13 (I i III). (BOPIB núm.
116, de 27 de setembre de 2013).
Quin nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori van
finalitzar el curs 2012-13 a les Illes Balears?, i a l'illa de
Menorca?
El nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori que varen
finalitzar el curs 2012-13 a les Illes Balears foren 107.081.
El nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori que varen
finalitzar el curs 2012-13 a l'illa de Menorca foren 9.497.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 9774/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a drets dels
menors (III). (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors assenyala en l'apartat 4.4 que s'han rebut un 28% de
queixes sobre el funcionament d'alguna administració pública.
Ens pot detallar quines han estat les causes concretes que han
ocasionat la intervenció de l'ODDM?
Les queixes i les consultes relacionades amb el
funcionament d'alguna administració pública han estat pels
motius següents:
• Desacord amb l'externalització d'un servei prestat per
l'Administració Insular.
• Desacord amb la intervenció del Servei de Protecció de
Menors.
• Desacord amb la forma de traslladar un centre de menors.
• Desacord amb la manca de supervisió al pati d'un centre
escolar.
• Desacord amb el tracte rebut d'un educador d'un centre.
• Manca d'assessorament per part d'un servei de
l'Administració.
• Consulta sobre recursos de l'Administració.
• Desacord amb la proposta d'adaptacions curriculars a un
alumne amb dificultats d'aprenentatge.
Palma, 29 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 9776/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a consultes
telefòniques ateses per la Fundació ANAR. (BOPIB núm. 116,
de 27 de setembre de 2013).
Quin és el nombre de consultes telefòniques que ha atès la
Fundació ANAR per prestar el servei d'atenció telefònica a la
infància des del seu inici fins a l'actualitat?
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Entenem que es refereix a les consultes ateses corresponents
a Balears i des de l'inici de l'activació de la Línia 116111 a la
nostra Comunitat Autònoma, doncs, s'ha de saber que aquesta
entitat opera a altres països a part d'altres CCAA d'Espanya des
de 1994.
La informació que ens facilita de manera ordinària la
Fundació ANAR ho fa a través d'informes semestrals, per la
qual cosa, les dades referents a nombre de consultes ateses que
podem facilitar en aquest moment corresponen al període entre
desembre de 2012, inici de l'activació de la línia 116111 a les
Illes Balears, fins al 30 de juny de 2013.
El total de consultes ateses en aquest període és de 842.
Les dades corresponents al segon semestre de 2013 les
tindrem disponibles a partir de març de 2014.
Palma, 23 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 9835/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a utilització dels
serveis de l'advocacia per a interessos particulars. (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Sr. Conseller de Presidència, li sembla raonable al Govern
utilitzar els serveis de l'advocacia de la CAIB pels interessos
particulars del president Bauzá?
Les autoritats i funcionaris, en l'exercici de les seves
funcions o càrrecs, són una part essencial de l'organització de
l'Administració quan actuen per compte d'aquesta. En
conseqüència, la representació i defensa de les autoritats i
funcionaris correspon al departament de l'Administració que tè
assignada l'assistència jurídica.
En l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
la representació i defensa en judici de l'Administració de la
Comunitat Autònoma davant tots els ordres i òrgans
jurisdiccionals correspon a l'advocat titular de la direcció de
l'Advocacia i als advocats de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, d'acord amb l'article 73.1 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
En el procediment interposat contra el Sr. Bravo i el sindicat
UGT la defensa i representació del Sr. Bauzá ha estat assolida
per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, donada la concreta
posició que el mateix té respecte del Consell de Govern, i
respecte de l'Administració que dirigeix, i en la mesura que els
fets que es ventilen en aquest procediment tenen a veure amb la
seva actuació no com a persona privada sinó en la condició de
president de la Comunitat Autònoma.
Així ho ha fet també l'Advocacia de la Comunitat Autònoma
en altres ocasions respecte d'autoritats en l'exercici del seu
càrrec.
Palma, 31 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 9836/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a recórrer la
interlocutòria del TSJIB. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre
de 2013).
Sr. Conseller de Presidència, ha recorregut el Govern
l"AUTO" del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
que suspenia l'annex en l'aplicació del decret TIL?
No.
Palma, 31 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 9837/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei de
finançament dels consells insulars. (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Sr. Conseller de Presidència, en quina situació es troba la
redacció de la nova llei de finançament dels consells insulars?
L'avantprojecte de llei de finançament definitiu dels consells
insulars es troba actualment pendent de dictamen preceptiu del
Consell Consultiu de les Illes Balears, d'acord amb l'article
138.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que disposa
que mitjançant una llei del Parlament s'ha de regular el règim de
finançament dels consells insulars, i amb l'article 18.2 de la Llei
5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears, que estableix, amb caràcter preceptiu, que s'ha de
consultar a aquest òrgan consultiu, entre d'altres, en els
avantprojectes de llei elaborats pel Govern en compliment de les
previsions expressament establertes a l'Estatut d'Autonomia, a
excepció de la llei de pressuposts.
La tramesa de l'expedient de l'Avantprojecte de llei al
Consell Consultiu ha tengut lloc després d'haver estat objecte
dels tràmits previs següents, en compliment dels articles 35 i 36
de la Llei 4/2001, de 14 de març del Govern, de la Llei 4/2011,
de 31 de març, de bona administració i bon Govern de les Illes
Balears, i de l'Acord de Consell de Govern de 28 de desembre
de 2004:
1. Resolució d'inici i memòria d'impacte normatiu.
2. Comunicació de l'inici del procediment d'elaboració de
l'avantprojecte de llei a la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior.
3. D'acord amb l'article 7 g de la Llei 12/206, de 20 de
setembre, per a la dona, l'Avantprojecte ha estat objecte de
l'informe d'impacte de gènere, que fou emès el 9 de
desembre de 2013.
4. Tràmit d'audiència al Consell Insular de Mallorca, al
Consell Insular d'Eivissa, al Consell Insular de Menorca i al
Consell Insular de Formentera, en el si del Consell Financer
Interinsular, en la sessió que va tenir lloc el 3 de desembre
de 2013.
5. Tràmit d'informació pública mitjançant un anunci publicat
en el BOIB núm. 167, de 3 de desembre de 2013, i al web
Balears Opina. A més, l'Avantprojecte s'ha tramès a les
secretàries generals de totes les conselleries de
l'Administració autonòmica, a l'Advocacia de la Comunitat
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Autònoma de les Illes Balears i a la Intervenció de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal que hi
formulessin les observacions i els suggeriments que
considerassin oportuns.
6. Tramesa de l'expedient tramitat a la Direcció General de
Relacions Institucionals i Acció Exterior per la seu informe
i per a la seva remissió al Consell Consultiu de les Illes
Balears.
7. SolAlicitud del president de les Illes Balears del dictamen al
Consell Consultiu de les Illes Balears, que va tenir entrada
a l'òrgan consultiu esmentat el dia 10 de gener de 2014 i que
disposa d'un termini d'1 mes per a la seva emissió.
Palma, 30 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 9838/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a demanda per
incompatibilitat del president. (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Sr. Conseller de Presidència, per què pensa el Govern que
els diputats del PSIB-PSOE no poden demandar davant els
tribunals la incompatibilitat del president, i els del PP sí tenien
legitimitat en un cas similar?
El Govern no es pronuncia sobre cap procediment judicial
sub iudice.
Palma, 31 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 10024/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acomiadaments
del sector públic. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quin serà el cost per a les arques públiques, en cas que
finalment fossin declarats nuls el més de 600 acomiadaments
del sector públic?
Les competències del sector públic instrumental correspon
a l'Oficina de Control Pressupostari la qual no formar part de
l'estructura d'aquesta conselleria.
Marratxí, 28 de gener de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 10036/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a mesures per
atenuar el fracàs escolar. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Quines mesures ha engegat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per atenuar el fracàs escolar?
Estam posant en marxa un pla autonòmic de reformes del
sistema educatiu, com ja he dit en moltes ocasions.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 10040/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració
del curs acadèmic (II). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Per quin motiu no va acudir el president Bauzá a la
inauguració del curs 2013-2014 de la UIB?
Ho desconec.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 10041/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a taxa
universitària (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quina opinió li mereix que la taxa d'escolarització
universitària de la UIB sigui del 10,5%?
La pregunta que vostè formula fa referència a la taxa
d'escolarització universitària de la UIB per al curs 2011/12.
Voldria recordar que el Partit Popular va entrar a governar
aquesta comunitat en el mateix curs escolar. Per tant aquesta
taxa d'escolarització del 10,5% a la que vostè fa referència està
relacionada exclusivament amb la política educativa de
l'anterior Govern.
Però, si em permet, voldria fer referència a les taxes
d'escolarització del curs 2010/11 que van ser del 10,4% i del
curs 2009 d'un 9,8%. No cal recordar que en aquests anys vostès
governaven a les Illes Balears i les taxes d'escolarització
universitària estaven en nivell inferiors.
** S'adjunta documentació dels tres anys referenciats en les
diferents edicions del llibre: Datos básicos del Sistema
Universitario Español.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
La documentació 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
BH)
A la Pregunta RGE núm. 10042/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a taxa
universitària (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Pensa que amb la pujada de taxes universitàries i
l'enduriment de les condicions de les beques hi haurà manco
alumnat a la UIB els propers anys?
No.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 10045/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a programa
electoral. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
En quin punt del programa electoral del Partit Popular diu
que el curs 2012-2013 es retallaran 491 professors?
Donada la conjuntura econòmica derivada, entre d'altres,
d'una nefasta gestió dels fons públics la passada legislatura,
s'han hagut d'adoptar les mesures adients, tant a nivell
autonòmic com estatal, per mantenir el sistema educatiu
operatiu i en funcionament.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 10043/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convocatòria
de beques. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Contempla el Govern de les Illes Balears garantir, igual
que ha fet la Junta d'Andalusia, l'accés a les beques de tot
l'alumnat de batxillerat i d'FP que compleixen els requisits
econòmics de la convocatòria de beques amb nota igual o
superior al 5?
El Govern de les Illes Balears, complirà la normativa vigent
en matèria de beques, com no pot ser d'altra manera.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 10044/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convocatòria
de beques de menjador. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Quan pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats convocar les beques de menjador del curs 20132013?
Les ajudes de menjador per l'any 2014 ja estan dotades amb
800.000i, amb un increment del 33,33% respecte de l'any
2013.
Li record que no hi ha beques, si no ajudes donat que el
format de voluntarietat en la utilització dels menjadors escolars
comporta que a efectes administratius s'hagi de computar una
vegada finalitzat el procés.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 10095/13 a 10098/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa
a ingressos del Govern de les Illes Balears als consells insulars
d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i de Formentera. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quines quantitats s'han aportat, i dates dels ingressos, als
consells insulars d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca i de
Formentera durant la present legislatura, per tal de reduir el
deute acumulat amb aquesta administració insular?
Aquesta informació es troba a la vostra disposició a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, 29 de gener de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 10132/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Museu de
Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quantes reunions de la Comissió Paritària per a la
coordinació i la cooperació bilateral entre l'administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca s'han realitzat per deliberar sobre els assumptes
d'interès comú en relació amb el Museu de Menorca i la
Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó des del 7
d'octubre de 2011?
Les reunions de la Comissió Paritària per a la coordinació i
la cooperació bilateral entre l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca,
que s'han realitzat per deliberar sobre els assumptes d'interès
comú en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
Pública i l'Arxiu Històric de Maó des del 7 d'octubre de 2011
han estat les necessàries en el seu moment.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 10241/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a deute amb els
municipis de les illes. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
Quin és el deute actual del Govern de les Illes Balears amb
cada un els 67 municipis de les Illes Balears? Detallant
municipi i quantitat.
Aquesta informació es troba a la vostra disposició a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, 29 de gener de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 10264/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a criteri dels
consells escolars. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Creu que els consells escolars no tenen criteri sobre quins
missatges volen que figurin a una façana escolar?
Els edificis públics han de ser objecte de neutralitat política.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 10395/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Decret llei de
mobilitat intraadministrativa (I). (BOPIB núm. 118, d'11
d'octubre de 2013).
En què consisteixen les observacions realitzades pel
Govern Central respecte al decret llei de mobilitat
intraadministrativa?
Les observacions han estat resoltes mitjançant una comissió
bilateral.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 10396/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Decret llei de
mobilitat intraadministrativa (II). (BOPIB núm. 118, d'11
d'octubre de 2013).
Té intenció el Govern de modificar el Decret llei de
mobilitat intraadministrativa per evitar un recurs
d'inconstitucionalitat del Govern central?

En data 24 d'octubre de 2013 es va reunir la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració General de l'EstatComunitat Autònoma de les Illes Balears en la qual es varen
resoldre millores al text aprovat pel Decret llei 2/2013.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 10480/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per a joves embarassades per al 2012. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Han rebut les entitats perceptores de les subvencions
adreçades a entitats que treballen en pares i mares joves
embarassades la subvenció de l'any 2012? Si la contestació és
afirmativa se solAlicita relació d'entitats, quantia rebuda i data
de pagament. Si la contestació és negativa se solAlicita relació
d'entitats pendents de cobrament, quantia pendent de pagament
i data de previsió de pagament.
En el marc de la convocatòria de subvencions adreçada a
entitats que treballen amb dones joves embarassades amb
dificultats socials o personals, a la qual es destinaves 20.000i
l'any 2012, només dues entitats solAlicitaren la concessió d'una
subvenció. Una d'elles, la Fundació Solidaridad Amaranta, va
ser exclosa perquè no complia un dels requisits que la
convocatòria exigia a les entitats per poder ser beneficiàries
d'aquesta línia de subvencions.
La quantia de 444,44i concedida a l'Associació Pa i Mel, va
ser el resultat d'aplicar un factor de correcció al projecte
presentat per l'entitat per tal d'ajustar-se a una de les
prescripcions establertes a la convocatòria i que exigia que les
despeses de personal del projecte no superessin el 10% del total
pressupostat per a cada projecte.
Palma, 31 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BS)
A les Preguntes RGE núm. 10646/13 a 10649/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a nivell de coneixement de la llengua
catalana a cada lloc de treball adscrit a la Conselleria de Salut
(I a IV). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears el C2 de
català.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal funcionari.
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- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball ocupat per personal
funcionari, ni estatutari sanitari ni estatutari no sanitari.
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a cada una de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears no en tenen
cap d'establert.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha cap de treball de personal laboral que tengui
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears tal i com estableix la disposició addicional dotzena punt
2.c) de la Llei 9/2013, de 19 de juliol, serà exigible el nivell B2
al personal que tengui com a funció principal la informació i
l'atenció al públic.
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal estatutari sanitari adscrits a cada una de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Salut que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOE núm. 106, de
21-07-12), "el coneixement de la llengua catalana no serà, de
manera general, un requisit per accedir a la condició d'empleat
públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears, així com per accedir o
ocupar llocs en les entitats del sector públic instrumental
dependent de les administracions públiques".
- Per tant a les plantilles orgàniques autoritzades de les
gerències dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no
consten llocs on figuri com a requisit el coneixement de la
llengua catalana i que tenguin funcions atribuïdes
particularment al respecte no hi ha llocs de treball de personal
funcionari.
- No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista a l'apartat
2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena, actualment
s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els llocs de les
plantilles autoritzades que en casos de mobilitat hauran d'exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana
o equivalent, corresponents només a personal de gestió i serveis
i que tenguin com a funció principal la informació i l'atenció al
públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal estatutari
sanitari.
I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball ocupat per personal
funcionari, ni estatutari sanitari ni estatutari no sanitari.
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Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal estatutari no sanitari o propis de cada una
de les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Salut que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21-07-2012), "el coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a l
condició d'empleat públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic
instrumental dependent de les administracions públiques. "Per
tant, a les plantilles orgàniques autoritzades de les gerències
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no consten
llocs on figuri com a requisit el coneixement de la llengua
catalana i que tenguin funcions atribuïdes particularment al
respecte. No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista en
l'apartat 2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena,
actualment s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els
llocs de les plantilles autoritzades que en casos de mobilitat
hauran d'exigir com a requisit el nivell A2 de coneixement de
llengua catalana o equivalent, corresponents només a personal
de gestió i serveis i que tenguin com a funció principal la
informació i l'atenció al públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal estatutari no
sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball ocupat per personal
funcionari, ni estatutari sanitari ni estatutari no sanitari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núm. 10678/13 a 10689/13,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a llocs de treball adscrits a la Conselleria
de Salut (I a XII). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears hi ha 376
llocs.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal funcionari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
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Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits o són personal propi a cada una de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears hi ha 92
llocs.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears hi ha 87 llocs de treball de personal laboral.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears hi ha un total de 61 llocs de feina de personal laboral
propi.
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari
estan adscrits o són personal propi a cada una de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears hi ha 9.099
llocs.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi cap lloc de treball de personal estatutari sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha adscrit cap lloc de treball de personal
funcionari, laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni
sense ni amb el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.
Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
estan adscrits o són personal propi a cada una de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears hi ha 3.010
llocs.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal estatutari no
sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a cada una de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears hi ha 2 llocs
d'assessors lingüístics.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha adscrit cap lloc de treball de personal
funcionari, laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni
sense ni amb el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.

Quants de llocs de treball de personal laboral o són
personal propi a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears no hi ha cap
lloc.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal laboral que
tengui establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears hi ha 8 llocs de treball de personal propi que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21.07-2012) "el coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la
condició d'empleat públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic
instrumental dependent de les administracions públiques".
Per tant a les plantilles orgàniques autoritzades de les
gerències dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no
consten llocs on figuri com a requisit el coneixement de la
llengua catalana i que tenguin funcions atribuïdes
particularment al respecte.
No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista en l'apartat
2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena, actualment
s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els llocs de les
plantilles autoritzades que en casos de mobilitat hauran d'exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana
o equivalent, corresponent només a personal de gestió i serveis
que tenguin com a funció principal la informació i l'atenció al
públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal estatutari sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
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Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
adscrits o són personal propi a cada una de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21.07-2012) "el coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la
condició d'empleat públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic
instrumental dependent de les administracions públiques".
Per tant a les plantilles orgàniques autoritzades de les
gerències dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no
consten llocs on figuri com a requisit el coneixement de la
llengua catalana i que tenguin funcions atribuïdes
particularment al respecte.
No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista en l'apartat
2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena, actualment
s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els llocs de les
plantilles autoritzades que en casos de mobilitat hauran d'exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana
o equivalent, corresponent només a personal de gestió i serveis
que tenguin com a funció principal la informació i l'atenció al
públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal estatutari no
sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears F01670135
(2). Lloc base tècnic/a superior assessorament lingüístic Palma,
A1-FP-C-AP-AA.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal funcionari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
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- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears no n'hi ha
cap.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal laboral que tengui
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears hi ha 8 llocs de treball de personal propi:
000862 Recepcionista Mallorca, Grup D, Cat B2.
000863 Aux. Adm., Mallorca, Grup D, Cat B2.
000864 Aux. Adm., Mallorca, Grup D, Observ HE 32h/sem, Cat
B2.
000865 Aux. Adm., Mallorca, Grup D, Observ HE 16h/sem, Cat
B2.
030850 Oficial Primera, Menorca, Grup C, Cat B2.
000861 Aux. Adm., Menorca, Grup D, Observ HE 32h/sem PiP,
Cat B2.
040850 Oficial Primera, Ibiza y Formentera, Grup C, Cat B2.
040861 Aux. Adm., Ibiza y Formentera, Grup D, Observ HE
16h/sem PiP, Cat B2.
Quins són exactament els llocs de treball de personal
estatutari sanitari (amb codi del lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a cada una de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21.07-2012) "el coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la
condició d'empleat públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic
instrumental dependent de les administracions públiques".
Per tant a les plantilles orgàniques autoritzades de les
gerències dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no
consten llocs on figuri com a requisit el coneixement de la
llengua catalana i que tenguin funcions atribuïdes
particularment al respecte.
No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista en l'apartat
2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena, actualment
s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els llocs de les
plantilles autoritzades que en casos de mobilitat hauran d'exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana
o equivalent, corresponent només a personal de gestió i serveis
que tenguin com a funció principal la informació i l'atenció al
públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha llocs de treball de personal estatutari no
sanitari.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
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Quins són exactament els llocs de treball de personal no
sanitari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Salut tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
- Per part del Servei de Salut de les Illes Balears que, segons
la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21.07-2012) "el coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la
condició d'empleat públic. El mateix principi s'ha d'aplicar al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, així
com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector públic
instrumental dependent de les administracions públiques".
Per tant a les plantilles orgàniques autoritzades de les
gerències dependents del Servei de Salut de les Illes Balears no
consten llocs on figuri com a requisit el coneixement de la
llengua catalana i que tenguin funcions atribuïdes
particularment al respecte.
No obstant això, pel que fa a l'excepció prevista en l'apartat
2.e) de l'esmentada disposició addicional dotzena, actualment
s'està negociant a la Mesa Sectorial de Sanitat els llocs de les
plantilles autoritzades que en casos de mobilitat hauran d'exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana
o equivalent, corresponent només a personal de gestió i serveis
que tenguin com a funció principal la informació i l'atenció al
públic.
- Per part de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal no sanitari que
tengui establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears.
- I per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears no hi ha cap lloc de treball de personal funcionari,
laboral, estatutari sanitari o estatutari no sanitari, ni sense ni
amb el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 10869/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Disposició
addicional 25 del Projecte de pressuposts generals (I). (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre).
Quin seria l'impacte per a les Illes Balears que suposaria
l'aprovació de l'actual disposició addicional 25 del Projecte de
pressuposts generals de l'Estat per al 2014?
L'aprovació de la disposició addicional 25 del Projecte de
pressupostos de l'Estat per a l'any 2014 no suposa cap impacte
per a les Illes Balears ja que la previsió esmentada ja es contenia
en la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 2013
(concretament en la disposició addicional 84).
Palma, 27 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 10870/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Disposició
addicional 25 del Projecte de pressuposts generals (II).
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre).
Com pensa el Govern de les Illes Balears compensar el
dèficit que suposaria per a les illes l'aprovació de la disposició
addicional 25 del Projecte de pressuposts generals de l'Estat
per al 2014?
L'aprovació de la disposició addicional 25 del Projecte de
pressupostos de l'Estat per a l'any 2014 no suposa cap impacte
per a les Illes Balears ja que la previsió esmentada ja es contenia
en la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 2013
(concretament en la disposició addicional 84).
Palma, 27 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 10882/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a ajudes a les
àrees d'urbanització prioritària. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre).
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troben
les ajudes a les àrees d'urbanització prioritària?
Les AUP existents són:
1. AUP de Campos
2. AUP d'Inca
Iniciats l'any 2008 i 2009, respectivament:
Respecte de l'AUP de Campos:
L'IBAVI, en 2008, va comprar un extens terreny en el
municipi de Campos per import de 19.166.476,02i.
La Conselleria d'Obres Públiques i Habitatge va signar un
Conveni Bilateral amb el Ministeri de Foment, pel qual l'Estat
donaria una ajuda a l'IBAVI de 1.279.800i, dels quals 96.300i
eren per la compra del solar i 1.183.500i per a la urbanització
i construcció de 321 habitatges VPO. La CAIB donava una
ajuda de 282.000i
El total d'ajuts concedit pel Ministeri és de 511.920i
Respecte de l'AUP d'Inca:
L'IBAVI va comprar en 2009 un terreny a Inca per import
de 1.881.602,26i.
Les ajudes que es donaven per l'Estat eren, d'una banda, per
a la compra del solar 19.440i i d'altra banda 228.996i per a la
urbanització i construcció de 54 VOP.
El problema és que l'IBAVI va comprar el solar l'any 2009,
ja urbanitzat, i això fa que no es puguin justificar davant l'Estat
les obres d'urbanització, raó per la qual l'Estat no pagarà els
228.960i que corresponia si el solar no s'hagués comprat
urbanitzat.
Palma, 28 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 10883/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a obres
Palau de Congressos. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre).
Quina valoració fa de les obres del Palau de Congressos i
de l'hotel annex?
Les obres estan aturades per la falta d'adjudicatari al darrer
concurs, però s'està negociant amb l'empresa constructora el
reinici d'aquestes, en haver-se liquidat el deute pendent.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 11079/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (I). (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).
Quin és el cost dels cursos d'habilitació de professors en
anglès i que s'han d'impartir a partir dels mesos
d'octubre/novembre, als centres de professors de les Illes
Balears?
En els Centres de Professors no s'imparteixen cursos
d'habilitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 10884/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a projecte
estratègic de la Platja d'Alcúdia. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre).

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 11080/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (II). (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).

En quina situació es troba la tramitació del Projecte
Estratègic de la Platja d'Alcúdia?

Amb quina partida econòmica es farà front a la despesa
dels cursos d'habilitació de professors en anglès i que s'han
d'impartir a partir dels mesos d'octubre/novembre, als centres
de professors de les Illes Balears?

El Consell de Govern, en data 27 de setembre, acordà
concedir autorització per formalitzar el
conveni de
colAlaboració entre el consorci de la borsa de places, l'ATB,
l'Ajuntament d'Alcúdia, l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament de
Santa Margalida, l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort
i l'Associació Hotelera de Muro per a la realització del Pla
Estratègic Turístic de la Badia d'Alcúdia amb un pressuposts
màxim de 600.000i per a l'any 2013.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 10885/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a tramitació
del PIAT. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre).
En quina situació es troba la tramitació dels PIAT?
Malgrat que la redacció dels PIAT és competència del
consell insular respectiu, s'han signat convenis de colAlaboració
entre el Govern i els consells insulars d'Eivissa i Mallorca per
a la seva tramitació i s'ha reunit la comissió per tal d'iniciar els
treballs.
Respecte als PIATS de Menorca i Formentera s'està a
l'espera del vist i plau dels consells insulars per a la signatura
dels convenis.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

En els Centres de Professors no s'imparteixen cursos
d'habilitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 11081/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos
d'habilitació de professors en anglès (III). (BOPIB núm. 120,
de 25 d'octubre de 2013).
Pensa la Conselleria d'Educació habilitar una partida
extraordinària per cobrir els cursos d'habilitació de professors
en anglès?
En els Centres de Professors no s'imparteixen cursos
d'habilitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 11082/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ràtios de
les EOI (I). (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quines ràtios són les que tenen per al curs 2013-2014
d'anglès, a les diferents Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes
Balears?
El nombre mínim d'alumnes per formar un grup d'anglès a
una Escola Oficial d'Idiomes és de 12, i el nombre màxim
d'alumnes per grup és de 36 als nivells bàsic i intermedi i de 29
als nivells avançat, C1 i C2.
Això no vol dir que tots els grups d'anglès tenguin la ràtio
màxima, ja que aquest número va en funció dels espais reals de
cada Escola Oficial d'Idiomes.
Tampoc es pot considerar que aquests números indiquin que
les aules estan massificades, ja que s'ha de diferenciar entre la
gent que es matricula i la que realment va a classe. La mitjana
real a les classes és de 25.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 11085/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a EOI
d'Eivissa. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quant té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, realitzi
cursos d'idiomes a Santa Eulària del Riu, tal i com es fa a Sant
Antoni de Portmany?
Aquest curs 13-14 s'ha posat en funcionament l'extensió a
Sant Antoni de Portmany, aprofitant els espais de recursos de
l'IES Sa Serra, per la qual cosa s'ha pogut obrir l'extensió de
l'EOI d'Eivissa sense que suposés un gran cost econòmic per
aquesta Conselleria.
Santa Eulària del Riu és un poble que, per la seva ubicació
a l'illa d'Eivissa i per l'augment de població que ha experimentat
els darrers anys, es tendrà en compte a l'hora de planificar una
futura extensió de l'EOI d'Eivissa, si aquesta fos necessària.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 11083/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a recursos
de les EOI. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).

CI)

Considera que les escoles oficials d'idiomes de les Illes
Balears tenen els recursos adients per tal de dur a terme la
seva tasca?

A la Pregunta RGE núm. 11086/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
foment de l'ocupació. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).

Les Escoles Oficials d'Idiomes tenen els recursos humans i
materials necessaris per garantir un ensenyament d'idiomes de
qualitat. A totes les EOI hi ha aules equipades amb pissarres
digitals, projectors i ordinadors amb connexió a internet. Les
aules que no tenen pissarra digital tenen els recursos necessaris
per a una classe d'idiomes.

Ordre de Publicació

Pensa el Govern de les Illes Balears treballar per esmenar
el Projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per al 2014, en
relació amb el programa de foment de l'ocupació?
Aquesta pregunta té una data de 16/10/2013, a dia d'avui
24/01/2014 no procedeix la seva resposta.

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

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 11084/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ràtios de
les EOI (II). (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quin mètode pedagògic es pot seguir per ensenyar
qualsevol llengua, en una Escola Oficial d'Idiomes, amb una
ràtio superior a trenta alumnes per aula?
La naturalesa dinàmica d'un grup de 30 alumnes estimula el
treball cooperatiu i que l'alumnat pugui aprendre i beneficiar-se
de la varietat de veus a la classe.
Hi ha moltes activitats que es poden fer per treballar
l'aspecte oral de la llengua en un grup de 30 alumnes: jocs,
dramatitzacions, debats, projectes en petits grups, etc.
Els recursos digitals de les aules faciliten també aquesta
tasca.

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

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 11087/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a millorar
l'ocupació juvenil. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears al 2014 per millorar l'ocupació juvenil?
El SOIB per millorar l'ocupació juvenil té com a objectiu
principal augmentar la ocupació de les persones en situació
d'atur i especialment dels joves aturats. Durant l'any 2014 es
mantenen els processos d'acompanyament a la inserció de
colAlectius vulnerables (joves amb especial dificultat d'inserció
laboral) on s'implementa un itinerari individualitzat d'inserció
així com intermediació laboral per aconseguir com objectiu
final la inserció laboral en el mercat de treball. També per
augmentar l'ocupabilitat dels joves, el 50% de les accions
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formatives conduents a certificats de professionalitat estan
adreçades a joves menors de 30 anys.
La consellera d'Educació, Cultura i Esports:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 1088/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Joana Barceló i Martí, relativa a fer front i reduir
l'atur de llarga durada. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears al 2014 per fer front i reduir l'atur de llarga durada?
Des del SOIB, per augmentar l'ocupabilitat de les persones
en situació d'atur i especialment dels aturats de llarga durada,
durant l'any 2014 s'implementen accions de formació dual a
través dels Tallers d'Ocupació on es combina contracte de feina
i formació acreditable. Una altra política són els processos
d'acompanyament a la inserció de colAlectius vulnerables
(aturats de llarga durada entre d'altres) on s'implementa un
itinerari individualitzat d'inserció així com intermediació laboral
per aconseguir com objectiu final la inserció laboral en el
mercat de treball. També per augmentar l'ocupabilitat de les
persones en situació d'atur es disposa d'accions formatives
conduents a Certificats de Professionalitat per a colAlectius
vulnerables.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 11097/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures per
IVEs a clíniques privades. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre
de 2013).
Durant els darrers mesos de l'any 2011 i els primers de
l'any 2012 les dones que volien practicar un IVE a clíniques
autoritzades i derivades pel sistema sanitari públic, varen
abonar la factura de la intervenció, per posteriorment ser
reemborsada la factura per l'Ibsalut. Quantes factures va rebre
l'Ibsalut? Quantes factures estaven ja reemborsades a 31 de
desembre de 2012?
Durant l'any 2012 es varen autoritzar 171 solAlicituds de
reintegrament per IVES practicades a clíniques privades
concertades. D'aquestes, a desembre de 2013, s'han abonat
factures per un import de 62.826,46i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 11120/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a avanços en
igualtat de gènere. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Com valora l'avanç en igualtat de gènere a la nostra
comunitat autònoma durant el que duem de legislatura?
Qualsevol avanç en la igualtat de gènere només es pot
valorar d'una manera totalment positiva, ja que dóna com a
resultat una societat més justa i equitativa; en concret, a la
nostra comunitat autònoma aquests avanços s'estan donant en
els darrers anys, encara que poc a poc, atesa la gran dificultat
que suposa realitzar canvis efectius en els rols de gènere
assumits per la societat amb caràcter general en les seves
tradicions i costums, així com l'eliminació de qualsevol tipus de
discriminació cap a les dones com a un dret fonamental.
Així, és una realitat que, a pesar dels esforços, encara ens
trobem a lluny d'aconseguir la igualtat real i efectiva de les
dones a la nostra societat, però això ens anima a continuar
treballant en múltiples sectors, d'una manera transversal per
avançar cap a la consecució d'aquest objectiu.
En concret, dins els programes i activitats de l'Institut Balear
de la dona per a l'avanç en la igualtat de gènere cal destacar
l'orientació, informació, assessorament i el suport donat en el
centre d'informació a la dona en les àrees jurídica (dret civil,
dret internacional, i dret, dret penal i justícia gratuïta, dret
administratiu i dret d'estrangeria), social (maltractament,
prestacions i altres ajudes, orientació familiar, habitatge i
seguretat social, entre d'altres) i laboral (recursos formatiuslaborals, orientació per a la recerca activa de feina ...); es
segueix oferint derivació i informació de recursos per a les
dones de les Illes Balears; mitjançant el Casal de les Dones que
és un espai de trobada, d'informació i difusió, de foment de
l'associacionisme, de dinamització sociocultural, promoció de
la igualtat i la prevenció de la violència de gènere a través de la
formació, servei de préstec d'espai i llibres; mitjançant l'emissió
d'informes d'impacte de gènere, gairebé s'han triplicat les
solAlicituds per part de les diferents administracions balears en
el darrer any, s'observa que han inclòs dins les seves normatives
un llenguatge no sexista, així com les recomanacions de
propostes de millora concretes que fan que les diferents
polítiques avancin ca a la consecució dels objectius que es
formulen a les polítiques d'igualtat; la tramitació de denúncies
per publicitat sexista; campanyes i exposicions; mitjançant
convenis de colAlaboració amb administracions i organismes
oficials (tals com amb l'IBAVI per habitatges per a la reinserció
social per a les dones víctimes de violència de gènere i el pis
tutelar de Lausana, SFM per a la colAlocació de cartells per a la
difusió dels recursos i serveis que ofereix l'Institut Balear de la
Dona dins mitjans de transport públic, amb els consells insulars,
amb la UIB per a la Càtedra d'Estudis contra la Violència de
Gènere i el Màster oficial en polítiques d'igualtat i prevenció de
la violència de gènere del departament de psicologia de la
Universitat de les Illes Balears, amb la Fundació Hospital de
Manacor i la Fundació Néixer per oferir accés a la medicina
ginecològica informativa i preventiva del colAlectiu immigrant,
...); les cases d'acollida que atenen les dones víctimes de
violència de gènere que no disposen d'allotjament alternatiu i els
seus infants i si és el cas persones que depenen d'elles; el Servei
d'Assistència Psicològica per a víctimes de Violència de gènere;
el Servei d'Atenció Social i Acompanyament 24 hores que
ofereix atenció social especialitzada a les dones víctimes de
violència de gènere que es troben en situació d'emergència; el
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Servei d'Assistència Psicològica a Menors Víctimes de
Maltractaments que s'adreça a infants entre 3 i 17 anys que, per
circumstàncies familiars o socials, pateixen violència
intrafamiliar i extrafamiliar, de forma directa o com a
espectadors d'agressions; el Servei de Teletraducció que està
dissenyat per garantir per telèfon l'atenció, la informació i la
comunicació a les dones víctimes de violència de gènere que
desconeixen els idiomes oficials de les Illes Balears; també
l'Institut Balear de la Dona és el centre coordinador de les
ordres de protecció de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així compleix el precepte legal i assumeix la
coordinació de les ordres de protecció amb l'objectiu de dur a
terme un primer contacte amb les dones per tal d'assegurar que
totes les víctimes de violència de gènere de les Illes Balears
tinguin la informació i l'assessorament adient; el pagament dels
ajuts econòmics de pagament únic recollits en l'article 27 de la
Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere; es continua amb la feina del Grup
Permanent d'Estudis sobre la prostitució que es du a terme
conjuntament entre totes les entitats que hi treballen i els
mitjans de comunicació per elaborar un decàleg de bones
pràctiques comunicatives als mitjans de comunicació respecte
de temes que facin referència a la prostitució; està molt avançat
el IV Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i
Homes de les Illes Balears que s'acabarà enguany; s'estan
realitzant treballs per a actualitzar el Protocol Interinstitucional
de Detecció, Prevenció i Atenció a la Violència de Gènere i
Casos d'Agressió Sexual de les Illes Balears; l'elaboració i
adaptació de fulletons i guies de serveis i recursos de l'Institut
Balear de la Dona; acords propers específics per aplicar la
transversalitat de gènere a distints àmbits tal com l'educatiu
(amb materials didàctics per prevenir la violència de gènere) i
el laboral (amb els visats dels plans d'igualtat a empreses i el
programa "Empresas por una sociedad libre de violencia de
género"); s'ha participat en el Pla d'Igualtat del Govern Balear
el qual suposa un avanç molt considerable al si del Govern de
la comunitat autònoma; i, en general, la voluntat del Govern és
que la dona sigui un tema prioritari que s'ha reflectit en
l'increment dels pressupost de l'IBD per al 2014.
Palma, 15 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 11121/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajudes i
beques per als estudiants. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quina opinió li mereixen als seu govern els pressuposts
generals del 2014 de l'Estat del Ministeri d'Educació envers els
ajuts i beques per als estudiants?
Els recursos són escassos i les necessitats infinites, per tant
els pressuposts de les Administracions Públiques s'ajusten a la
realitat del moment més enllà de les seves proposicions.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 11122/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a situació de la
xarxa de biblioteques. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quina valoració li mereix la situació de la xarxa de
biblioteques públiques i el foment de la lectura, com a eines al
servei de la Comunitat Educativa?
- La xarxa de biblioteques públiques de les Illes Balears són
gestionades pels respectius consells insulars.
- La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats gestiona la
Biblioteca Pública de Palma.
- A cada illa hi ha un Centre Coordinador de Biblioteques que
tracta d'ordenar el sector bibliotecari municipal illenc.
- Llei 19/2006, de 23 de desembre, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears i entrà en vigor l'1 de desembre.
- Pel que fa al foment de la lectura i activitats relacionades amb
la Biblioteca Pública de Palma com a eines al servei de la
Comunitat Educativa, aquestes activitats es realitzen a través del
programa "Viu la cultura".
- "Viu la cultura" és un programa didacticocultural adreçat als
escolars que, des de fa tretze anys contribueix a difondre entre
els alumnes de les nostres illes la realitat cultural que ens
envolta, i que s'ha convertit amb una eina indispensable pel
professorat de la nostra comunitat educativa. La valoració que
mereix aquest programa és molt positiva.
- L'IEB té programes de foment de la lectura i assumeix
competències en aquesta matèria.
- Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional, Departament d'Ordenació Educativa, Servei
d'Ordenació Educativa, trobareu l'apartat BIBLIOTEQUES
ESCOLARS IB.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 11125/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a integració
de la població immigrant. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre
de 2013).
Quines són les polítiques que han dut a terme, si ho han fet,
d'integració de la població immigrant a la nostra comunitat?
(sobretot africans i asiàtics).
Efectivament s'han dut a terme polítiques públiques
dirigides al colAlectiu de població immigrant. Per a això dins
l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears es va crear
la Direcció General de Cooperació i Immigració les
competències de la qual, entre unes altres, són les relatives a
l'atenció a la població immigrant, el suport a la integració social
i laboral de la immigració i les relacions amb les entitats
associatives dels residents forans. Com que la pregunta no fa
esment exprés a cap període concret, la resposta tindrà com a
contingut un breu resum, sistematitzat per epígrafs per a la seva
millor comprensió, de les actuacions desenvolupades al llarg
d'aquest any 2013:
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1. El 7 de juny de 2013 es va publicar la convocatòria de
subvencions en matèria d'immigració dirigida a entitats locals.
Aquesta convocatòria consolida i reforça la xarxa de mediació
intercultural comunitària. D'altra banda, també es reforcen els
serveis socials de les entitats locals, amb l'objectiu, d'una banda,
d'aconseguir una atenció més eficaç per als residents
comunitaris i principalment extracomunitaris, i per un altre,
donar suport a aquests serveis que compten amb una
sobrecàrrega de treball.
La prioritat en aquesta legislatura en matèria d'integració i
acolliment de la població immigrada s'ha centrat en el
finançament de programes i activitats desenvolupats per les
entitats locals, ja que són l'Administració Pública més propera
al ciutadà, a més de ser competent en la matèria.
La distribució econòmica d'aquestes subvencions ha estat la
següent:
a) Mallorca: 962.258,34i
b) Menorca: 115.914,79i
c) Eivissa: 237.387,79i
d) Formentera: 13,500i (en aquest cas el finançament es va
articular a través de conveni)
2. Oficines d'Atenció a l'Immigrant (OFIM): aquestes oficines,
que operen a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, se
segueixen mantenint amb fons públic i el seu objectiu és el
d'atendre als immigrants que necessitin d'assessorament
específic en matèria d'estrangeria i serveis socials, així com
orientació general sobre el funcionament dels serveis públics de
la comunitat. A més d'atendre persones immigrades, els seus
serveis també s'estenen a la població autòctona (empresaris que
necessiten informació sobre contractació laboral d'estrangers o
consultes de particulars sobre les matèries competència de
l'oficina, entre altres casuístiques).
3. Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD: situat en el
centre de Palma de Mallorca, és un espai de participació del
teixit associatiu immigrant i ONGD. Les seves instalAlacions
consten de despatxos, sala de juntes, sala d'ordinadors i saló
d'actes que estan disponibles per a totes aquelles entitats que
tenguin com a finalitats socials la integració de la població
immigrada i la cooperació al desenvolupament. Es finança
íntegrament amb el pressupost de la Direcció General de
Cooperació i Immigració.
4. Aportació econòmica al programa de Tornada Humanitària
Voluntària: aquest programa, que gestiona Creu Roja de les Illes
Balears, està dirigit a aquells ciutadans extracomunitaris que es
troben en una situació de vulnerabilitat social i desitgen retornar
al seu país, però no tenen els recursos suficients per fer-ho.
Aquest programa es finança a través del Ministeri d'Ocupació
i Seguretat Social i des de la Direcció General es realitza una
aportació de 400,00i per alleujar la situació en la qual es troben
algunes persones de la nostra comunitat autònoma.
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5. Servei de mediació sociosanitària: la Direcció General de
Cooperació en coordinació amb l'IBSalut sufraga amb
105,200i les despeses de contractació dels mediadors
sociosanitaris. Aquests professionals intervenen entre el
facultatiu i el pacient estranger per oferir una atenció que va
més enllà de la traducció, facilitant la comunicació i eliminant
tensions relatives a les diferències culturals, socials o religioses
que es puguin produir. A més d'una millora en la qualitat de
l'atenció al pacient, aquest servei suposa l'estalvi de costos als
serveis de salut en facilitar la comunicació i evitant,
conseqüentment, proves inncessàries.
6. Portal "immigrabalears.com": aquest portal digital ofereix
informació sobre la gestió desenvolupada per la Direcció
General de Cooperació i Immigració, facilita l'accés als seus
programes, activitats i recursos, i posa a disposició pública tant
la normativa que afecta la immigració com la informació
estadística i documental que es genera en la nostra comunitat
autònoma. Aquesta pàgina s'actualitza constantment i la seva
gestió es duu a terme pel personal de la Direcció General, no
suposant cost addicional algún.
7. Fòrum de la immigració de les Illes Balears: aquest òrgan
colAlegiat en el qual participen entitats socials i totes les
administracions públiques ha reunit a la seva comissió
permanent en dues ocasions i al seu òrgan plenari en una.
Aquest últim va acordar la modificació del seu decret regulador,
que es publicarà en breu, en el qual està prevista una major
participació de les entitats socials. A finals del mes de novembre
es convocarà de nou la seva comissió permanent i en el mes de
desembre el ple.
8. Observatori Balear de la Cooperació i les Migracions
(OBACOM): configurat com a òrgan colAlegiat, l'OBACOM és
una eina dedicada a l'anàlisi i la recerca dels moviments
migratoris i la cooperació al desenvolupament en l'àmbit de les
Illes Balears. Publica els seus treballs a través de butlletins,
comunicats i informes a través de la seva pàgina web. Aquests
es realitzen pel personal de la Direcció General, sense suposar
costos addicionals.
9. Informes d'esforç d'integració i d'escolarització de menors:
aquests informes, regulats en el RD 557/2011, de 20 d'abril, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social, són competència de l'Administració de la Comunitat
Autònoma. Els meritats informes es tramiten des de la Direcció
General de Cooperació i Immigració i en relació amb el d'esforç
d'integració s'han desenvolupat a la disposició d'infraestructures
pròpies com el Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD.
Palma, 29 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 11155/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
treball en matèria d'inspecció laboral (II). (BOPIB núm. 120,
de 25 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 11311/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a drets lingüístics dels
balears catalanoparlants. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).

Quin ha estat el programa de treball aprovat per al 2014
per la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de les Illes Balears en matèria d'inspecció
laboral?

Com es garanteixen els drets lingüístics dels balears
catalanoparlants si l'interventor, secretari i tresorer
municipals no tenen perquè parlar la llengua pròpia de la
Comunitat Autònoma?

Els adjuntem 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
CR)
A la Pregunta RGE núm. 11282/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pressions
per concert de la Federació d'Associacions de Veïns i els
músics de l'Orquestra Simfònica. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Què opina la Sra. Consellera de les pressions exercides des
de la Conselleria per anulAlar el concert de la Federació
d'Associacions de Veïns i els músics l'Orquestra Simfònica en
favor de la caixa de resistència de la vaga dels docents?
Aquesta Conselleria no ha exercit cap pressió.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 11310/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a consultes dels
secretaris i interventors municipals. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Creu la Conselleria d'Administracions Públiques que no és
una de les funcions principals dels secretaris i interventors
municipals atendre les consultes dels ciutadans?
Cada Administració determina les funcions del seu personal
a les respectives ordres de funcions o instrument equivalent.
Palma, 22 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

En base a la Disposició Addicional 13a afegida a la Llei
3/2007 per la Llei 9/2012.
Palma, 21 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 11336/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (II).
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Pensa la consellera d'Educació que la memòria econòmica
de la LOMQE serà suficient per posar-la en pràctica?
La qüestió econòmica de referència està en procés d'anàlisi.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 11337/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE
(III). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Què pensa fer la consellera d'Educació sobre el paper que
la LOMCE atorga als consells escolars dels centres?
La LOMCE determina aquesta qüestió a l'article de
referència.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CX)
A les Pregunta RGE núm. 11515/13 i 11686/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Semilla
els 2010 i 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 Semilla durant el 2010 i 2l 2011.
No existeixen factures lliurades de Star Clinic Care Group,
SL a Semilla.
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Palma, 21 de novembre de 2013 .
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CY)
A les Preguntes RGE núm. 11585/13, 11756/13 i 11927/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut
Balear de la dona els 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 Balear de la dona
durant els 2011, 2012 i 2013.
L'Institut Balear de la Dona no ha tingut cap vincle amb
l'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708, per
la qual cosa no existeix cap factura lliurada per l'esmentada
empresa a l'Institut Balear de la Dona durant els anys 2011,
2012 i 2013.
Palma, 24 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CZ)
A les Preguntes RGE núm. 11671/13, 11842/13 i 12012/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Institut
Balear de la Dona els 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de
4 de novembre, i 123, de 8 de novembre de 2013).
Relació de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL amb CIF B57673410 a Institut Balear de la
Dona durant els 2011, 2012 i 2013.
L'Institut Balear de la Dona no ha tingut cap vincle amb
l'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410, per
la qual cosa no existeix cap factura lliurada per l'esmentada
empresa a l'Institut Balear de la Dona durant els anys 2011,
2012 i 2013.
Palma, 24 de gener de 2014 .
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DA)
A les Pregunta RGE núm. 11699/13, 11870/13 i 12040/13,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a factures de Star Clinic Care Group, SL amb
Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de
l'autonomia personal de les II.BB. el 2011, 2l 2012 i el 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B 57673410 a Fundació d'atenció i suport a
la dependència i promoció de l'autonomia personal de les
II.BB durant el 2011, el 2012 i el 2013?
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Els anys 2011, 2012 i 2013 l'empresa Star Clinic Care
Group, SL no va lliurar cap factura a la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i de promoció a l'autonomia personal de
les Illes Balears.
Palma, 27 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DB)
A les Preguntes RGE núm. 11863/13 i 12033/13,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb
Tramvia de la Badia de Palma, SA 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 Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant els anys 2012 i 2013.
En els arxius de Tramvia de la Badia de Palma, SA no
consten factures lliurades per Star Clinic Care Group, SL durant
els anys 2012 i 2013.
Palma, 14 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 12788/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (II). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es va posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels ciutadans per medi del nou
copagament farmacèutic, desglossat per illes?
A la resposta 8493/13 es varen facilitar les dades
solAlicitades a nivell de Comunitat Autònoma.
Malauradament, en el sistema de gestió de la prestació
farmacèutica la informació referent a l'usuari i TSI no té
associada la informació relativa a l'àrea sanitària, motiu pel qual
no es pot calcular l'estalvi desglossat per illes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 12792/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (VI). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des de l'1 de juliol de 2012 a 1 de juliol de 2013,
atribuïble al Reial Decret llei 9/2011, desglossat per illes?
Estimar la xifra d'estalvi atribuïble a l'RDL 9/2011 és
difícil. No obstant, s'ha intentat fer una aproximació calculant
la diferència entre l'import real del període juliol 2012 a juny
2013 i l'import calculat aplicant els preus vigents a agost de
2011:

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 12875/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a immersió
lingüística. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
En base a quina normativa vigent manté el Govern que
s'està imposant als centres la immersió lingüística?
La realitat de la gran majoria de centres educatius a les Illes
Balears és que les assignatures majoritàriament s'imparteixen en
llengua catalana.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Àrea: Mallorca
Import dels medicaments dispensats entre l'1 de juliol de 2012
i l'1 de juliol de 2013: 175.576.785,99
Calcul de l'import aplicant-hi els preus vigents a agost 2011:
189.845.189,58.
Diferència d'imports: 14.268.403,59

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 12877/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a espais
protegits per la Llei 4/08. (BOPIB núm. 123, de 8 de novembre
de 2013).

Àrea: Menorca
Import dels medicaments dispensats entre l'1 de juliol de 2012
i l'1 de juliol de 2013: 15.654.701,62
Calcul de l'import aplicant-hi els preus vigents a agost 2011:
17.031.670,26.
Diferència d'imports: 1.376.968,64

Quants d'espais declarats protegits per la llei 4/08 pretén
el Govern declarar sòl urbà per qualsevol fórmula jurídica?

Àrea: Eivissa i Formentera
Import dels medicaments dispensats entre l'1 de juliol de 2012
i l'1 de juliol de 2013: 20.068.459,13
Calcul de l'import aplicant-hi els preus vigents a agost 2011:
22.018.866,83.
Diferència d'imports: 1.950.407,70
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 12874/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Cas Over Marketing.
(BOPIB núm. 123, de 8 de novembre de 2013).
Quina valoració fa el president del Govern, per la seva
responsabilitat com a president del PP, del cas Over Marketing
quan la fiscalia dóna per fet que el PP s'ha beneficiat de
comissions irregulars durant les campanyes electorals de 2003
i 2007?
El Govern no es pronuncia sobre cap procediment sub
iudice, i sobre tot si, com aquest, es troba en fase d'instrucció.
Palma, 31 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

La classificació de sòl urbà correspon als instruments de
planejament urbanístic general i es fa d'acord a la legislació que
sigui d'aplicació i als instruments d'ordenació territorial.
Aquests instruments urbanístics són aprovats pels ajuntaments
o consells insulars, segons pertoqui.
No existeix al nostre ordenament jurídic la figura de la
"declaració de sòl urbà". En tot cas, d'existir o haver-n'hi una
d'anàloga, la competència per exercir aquesta potestat
correspondria, de conformitat amb el nostre Estatut
d'Autonomia, als ajuntaments i consells insulars, no al Govern.
Palma, 21 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 13687/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions
immaterials del SOIB. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre
de 2013).
Quines han estat cadascuna de les contractacions que han
justificat la despesa en les inversions de caràcter immaterial
dels pressuposts del SOIB en el 2013?
Les contractacions de caràcter immaterial dutes a terme pel
SOIB durant l'any 2013 corresponen als 2 projectes d'inversió
següents:
- El primer projecte anomenat "Orientació professional dins del
marc del PAPE 2012" (prorrogat per al 2013 i 2014) té com a
finalitat la contractació de 43 tècnics de grau mitjà, orientadors,
per a la xarxa d'oficines del SOIB amb el desglossament següent
per illes:
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Mallorca: 29, Menorca: 6, Eivissa: 7, Formentera:1
L'any 2013 es contractaren 29 tècnics mitjançant les borses de
personal corresponents i, actualment s'està tramitant la
contractació de les places vacants que no es pogueren cobrir per
manca de borsa en les illes de Menorca (5) i Eivissa (6) que ja
ha estat creada mitjançant el corresponent procediment de
selecció. A més de 2 places vacants a l'illa de Mallorca
corresponents a una ampliació del projecte.
- El segon projecte anomenat "Revisió extraordinària amb
motiu de les incidències detectades per la Intervenció general
de la CAIB, en el Pla de Control 18/2010, en l'execució de
subvencions gestionades pel SOIB destinades a Formació" té
com a finalitat la contractació de 6 tècnics superiors amb el
requisit de titulació de Llicenciat Ciències Econòmiques o
equivalent i 2 administratius com a reforç extraordinari per a la
revisió dels expedients endarrerits de liquidació econòmica.
S'han efectuat les 8 contractacions previstes mitjançant les
borses vigents dels cossos corresponents.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 13872/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan
Benejam de Ciutadella, 3. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
És conscient la consellera d'Educació de les dificultats i del
sofriment causats als professionals i a les famílies, a més de les
dificultats educatives a les que es veuen afectats els alumnes,
generades per aquesta situació derivada de no dotar amb els
recursos necessaris d'especialista en PT al CEIP Joan
Benejam?
La quantitat d'alumnat amb necessitats educatives especials
és el mateix nombre els darrers cursos, per tant el professorat de
suport és el mateix durant els darrers cursos, el curs 2013-2014
el centre disposa de més mestres que l'any anterior, per la qual
cosa es pot atendre millor l'alumnat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

DI)
A la Pregunta RGE núm. 13870/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan
Benejam de Ciutadella. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).
Des del curs 2009-10 el colAlegi públic Joan Benejam de
Ciutadella de Menorca ha comptat en el seu equip de suport
amb un especialista en pedagogia terapèutica (PT) a jornada
sencera, i un altre especialista P.T a un 60% de jornada per a
atendre als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu (necessitats educatives especials, dificultats
específiques d'aprenentatge i altres capacitats). Aquest curs
2013-2014 les necessitats es mantenen però en canvi la dotació
PT s'ha reduït en un 70%. Per quin motiu no s'ha dotat el CP
Joan Benejam dels recursos necessaris d'especialista en PT?
El professorat de suport (AD, AL i PT) és el mateix durant
els cursos 2012-2013 i 2013-2014, per tant la dotació de PT al
CP Joan Benejam és la mateixa i en cap moment s'ha reduït.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 13871/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan
Benejam de Ciutadella, 2. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
Pensa la Conselleria donar resposta a les necessitats
"urgents" d'especialistes en pedagogia terapèutica del CP Joan
Benejam?
La quantitat d'alumnat amb necessitats educatives especials
és el mateix, a més a més durant aquest curs el centre disposa de
més professorat que l'any anterior.

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 13873/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PT al CP Joan
Benejam de Ciutadella, 4. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).
On és la prioritat de l'infant, els seus drets, en la gestió dels
recursos públics de la Conselleria, incapaç de resoldre la
urgent necessitat del PT al CEIP Joan Benejam?
La quantitat d'alumnat amb necessitats educatives especials
és el mateix nombre els darrers cursos.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 14039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 127,
de 5 de desembre de 2013).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern des de dia 22 de novembre del 2013?
Assumptes per via d'urgència del Consell de Govern de 22 de
novembre de 2013
16. Acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller de
Presidència l'autorització prèvia per a la concessió d'una
subvenció directa (art. 7.1 c del text refós de la Llei de
Subvencions) a l'entitat Creu Roja Espanyola per dur a terme
actuacions d'emergència a Filipines.
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17. Acord de dotació de llocs de treball de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència.
Palma, 3 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DN)
A les Preguntes RGE núm. 14820/13 i 14821/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías,
relatives a estudis previs a l'elaboració del TIL (1 i 2). (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
Es varen fer estudis previs sobre els quals fonamentar
l'elaboració del TIL? En el cas que es fessin estudis previs
sobre els quals fonamentar l'elaboració del TIL, podrien
especificar quins?
Uns dels objectius que ha marcat la Unió Europea per a l'any
2020 és millorar les competències lingüístiques en llengua
estrangera i això ve concretat en les Conclusions del Consell de
la Unió Europea de 12 de maig de 2009 sobre un marc
estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació
i la formació, es fa necessari seguint les recomanacions
d'aquesta organització impulsar accions que possibilitin la
comunicació en almenys dues llengües, a més de les llengües
maternes. Aquest objectiu, és l'objectiu principal sobre el qual
fonamentar l'elaboració del TIL.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 14881/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
pregunta relativa al SPEE i SOIB. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
A la pregunta amb registre d'entrada al Parlament 8446/13
se solAlicitaven les mesures preses entre els Organismes SPEE
i SOIB per evitar els diversos problemes referits a la
coordinació de la cita prèvia que podia ocasionar inclús
pèrdues de drets per part dels usuaris, tal com es reconeixia a
l'acta del 12 de març de 2013 entre els dos organismes.
Contestaren que la directora de l'SPEE i la directora del SOIB
varen tenir una reunió per coordinar la cita prèvia.
Considerant que no s'ha contestat aquesta pregunta amb el
rigor necessari es torna a demanar. Quines són les mesures
preses i acordades per evitar els diversos problemes que
reflecteix aquesta acta?
La directora del SPEE i la directora del SOIB varen tenir
una reunió a la seu del SOIB amb els seus equips tècnics per
coordinar la cita prèvia entre les dues administracions i facilitar
les tasques d'inscripció i reconeixement de prestacions per a les
persones en situació d'atur i la feina de gestió del personal
d'ambdues administracions.
No hi ha mesures preses ni acordades. La coordinació es du
a terme a través dels sistemes informàtics (SISPE).
S'ha resolt satisfactòriament.

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

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 14882/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dificultats
per coordinació i colAlaboració entre SPEE i SOIB. (BOPIB
núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
A l'acta de 12 de març de 2013 de la sessió de la comissió
executiva provincial del SPEE en el punt 3 de torn obert de
paraules queden reflectides tota una sèrie de dificultats
existents per mantenir una colAlaboració i coordinació entre els
Organismes de SPEE i SOIB, especialment tot el referit a la
coordinació de la cita prèvia. Fins el punt que s'expressa en
relació amb la prestació econòmica que "aquesta falta de
coordinació pot ocasionar la pèrdua dels drets per a l'usuari
que es vegi obligat a solAlicitar una segona". Quines són les
dificultats detectades i exposades a aquesta reunió de dia 12 de
març de 2013?
A la pregunta amb RGE 3919/2013 se solAlicitava, entre
d'altres, còpia de l'acta a la qual fa referència aquesta pregunta.
A la còpia de l'acta que se us va entregar queda constància de tot
el que es va parlar a la reunió.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DQ)
A les Preguntes RGE núm. 15043/13 i 15044/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a aportació i compromisos de l'Escola de Turisme per
ús espai annex IES Josep M. Quadrado. (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).
Quina serà l'aportació a l'IES Josep Maria Quadrado a la
Conselleria d'Educació que farà l'Escola de Turisme?A quin
document es regulen els compromisos de l'Escola de Turisme
en l'ús de l'annex de l'IES Josep Maria Quadrado?
Us tramet, adjunta, la resolució de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, mitjançant la qual s'autoritza l'Escola de
Turisme de Balears, SL l'ocupació temporal d'ús privatiu de
diverses dependències de l'IES Josep Maria Quadrado.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
La resolució esmentada queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 15052/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre total
de baixes del professorat (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Actualment s'està estudiant el cas i en disposar l'informe
dels tècnics s'actuarà en conseqüència.

Quin és el nombre de baixes del professorat a 1 de
desembre de l'any 2011?

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 15057/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre de 2013 (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

A la pública: 558 professors.
A la concertada: 73 professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 15053/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre total
de baixes del professorat (II). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quin és el nombre de baixes del professorat a 1 de
desembre de l'any 2012?
A la pública: 525 professors.
A la concertada: 53 professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 15054/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ubicació de
l'alumnat desallotjat del CEIP M. Lluïsa Serra. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).
Quina solució ha trobat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per ubicar l'alumnat que ha estat desallotjat del
CEIP M. Lluïsa Serra de Maó, a conseqüència dels
despreniments del sostre ocorreguts la tardor de 2013?
El problema es va solucionar en el moment i de manera
ràpida.
Els alumnes estan ubicats al centre i a les respectives aules.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 15056/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reparar els
desperfectes a causa de l'aigua de pluja. (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).
Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats reparar els desperfectes de l'IES Pasqual Calbó
de Maó que han inutilitzat unes aules a causa de pluja?

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

Quina va ser l'agenda, detallada, del viatge a EUA de
novembre de 2013 del Sr. President del Govern de les Illes
Balears, desglossada per dies i actes?
S'adjunta l'agenda oficial diària del president dels dies
corresponents al viatge a EUA realitzat en el mes de novembre
de 2013?
Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
L'agenda adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 15060/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre de 2013 (IV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quina és la relació de persones que varen acompanyar en
el viatge a EUA de novembre de 2013 el Sr. President del
Govern de les Illes Balears a càrrec del pressupost d'aquesta
comunitat autònoma?
Els membres de la comitiva oficial del viatge a EUA
realitzat en el mes de novembre de 2013, a càrrec del pressupost
d'aquesta comunitat autònoma, han estat el president del Govern
de les Illes Balears, el director del Gabinet de la Presidència, el
cap de la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques, el cap de
l'Oficina de Coordinació del Gabinet, un càmera i un fotògraf
oficials de la Secretaria de Comunicació i la directora general de
Coordinació del Govern.
Palma, 3 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 15063/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (VII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quina quantitat de diners de la Comunitat Autònoma es va
portar en efectiu metàlAlic al viatge a EUA de novembre de
2013 del Sr. President del Govern de les Illes Balears?
Per fer front a les despeses imprevistes i no inventariables
que poguessin sortir durant el viatge oficial a Califòrnia realitzat
en el mes de novembre de 2013, la comitiva oficial va dur la
quantitat necessària per cobrir aquestes despeses que, en moltes
ocasions són impossibles preveure-les amb antelació atès que,
dependent dels esdeveniments que succeeixen l'agenda del
president, pot sofrir modificacions i que s'han d'atendre
eficaçment, mecanisme regulat en el Decret 135/2001, de 14 de
desembre, de regulació dels pagaments lliurats a justificar.
Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 15064/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (VII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quina quantitat de diners de la Comunitat Autònoma en
efectiu metàlAlic es va reintegrar després del viatge a EUA de
novembre de 2013 del Sr. President del Govern de les Illes
Balears?
A la tornada del viatge oficial a Califòrnia realitzat en el
mes de novembre de 2013 es va reintegrar el romanent existent
seguint les instruccions que estableix el Decret 135/2001, de 14
de desembre, de regulació dels pagament lliurats a justificar.
Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 15065/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (IX). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quina targeta i targetes de crèdit o dèbit es van utilitzar en
el viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr. President del
Govern de les Illes Balears?
El pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit del Govern
de les Illes Balears no és un sistema de pagament contemplat
pels membres d'aquesta Presidència.

Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 15066/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (X). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quin sistema es va utilitzar per solucionar els pagaments
fets en ocasió del viatge a EUA de novembre de 2013 del Sr.
President del Govern de les Illes Balears, durant la seva estada
en aquell país?
Per a realitzar els pagaments realitzats durant l'estada del
president i de la resta de membres del Gabinet de la Presidència
durant el viatge a EUA de novembre de 2013, es va utilitzar el
sistema que estableix el Decret 135/2001, de 14 de desembre, de
regulació dels pagaments lliurats a justificar, mitjançant el qual
s'atenen les despeses que puguin sorgir i que són impossibles de
preveure amb antelació.
Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 15067/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre de 2013 (XI). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quin ha estat el cost que ha tingut per tots els conceptes el
viatge a EUA de novembre de 2013?
El cost imputat al pressupost del Gabinet de la Presidència
per a l'any 2013 corresponent al viatge oficial a Califòrnia
realitzat en el mes de novembre de 2013 ha estat de
19.321,11i.
Palma, 27 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
ED)
A la Pregunta RGE núm. 15130/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a implantació del
TIL. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Tenen aquestes proves la finalitat d'avaluar la implantació
del TIL en el sistema educatiu?
Aquestes proves són una eina per conèixer l'evolució de
l'alumnat durant el primer curs d'implantació del Tractament
Integrat de Llengües i la seva realització ha de contribuir a
orientar les polítiques educatives i a obtenir informació sobre el
grau d'adquisició de la competència lingüística a principi i final
de curs.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch..

Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 15137/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a mostra d'alumnes.
(BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Quina garantia es té que, a cada colAlegi, la mostra
d'alumnes sigui representativa i no s'hagin seleccionat els
alumnes amb majors competències lingüístiques?
L'elecció d'una mostra es fa per obtenir resultats
representatius del conjunt de les Illes Balears, del conjunt de
cada illa, del conjunt de centres públics i dels centres
privats/concertats... mai se cerca la representativitat dels centres
en particular. A més a més, l'elecció dels alumnes de cada
centre s'obté a través d'un procés aleatori, mai a partir de la seva
competència.

9177

Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 15228/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (III). (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).
Té coneixement la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de la denúncia presentada per l'APIMA del CEIP
Urbanitzacions de Llucmajor al Ministerio de Trabajo? Pensa
intervenir per tal de resoldre les deficiències que han generat
la denúncia?
Actualment els tècnics competents estan estudiant les
deficiències presentades al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor.
Però cal dir que s'ha de prioritzar quant a necessitats, ja que
actuam en tots els centres de les Illes Balears.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
EI)

Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 15226/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (I). (BOPIB núm. 128, de 13
de desembre de 2013).
Tot i les reiterades denúncies i mobilitzacions de pares i
mares, les escoles del municipi de Llucmajor pateixen greus
deficiències que no han estat resoltes, pensa la Conselleria
intervenir per a solucionar les mancances?

A la Pregunta RGE núm. 15229/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nou institut
d'educació secundària al municipi de Llucmajor. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).
Pot confirmar la Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats les informacions referides al nou institut
d'educació secundària al municipi de Llucmajor que donen
l'any 2017 com a data màxima per a la seva construcció?
S'està treballant en la planificació del centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Actualment els tècnics competents estan estudiant les
deficiències presentades al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor.
Però cal dir que s'ha de prioritzar quant a necessitats, ja que
actuam en tots els centres de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
EJ)

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

Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 15227/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a deficiències a les
escoles del municipi de Llucmajor (II). (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).
És conscient la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que algunes de les deficiències posen en risc la
integritat física dels usuaris dels centres, en especial els del
CEIP Urbanitzacions de Llucmajor?
Les deficiències que presenten els centres són avaluades pels
tècnics competents, els quals en funció del grau de risc que
comporten, es prioritza la seva actuació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

A la Pregunta RGE núm. 15230/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs. (BOPIB núm. 128, de 13
de desembre de 2013).
Ateses les característiques, 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
EK)
A la Pregunta RGE núm. 15255/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targetes
sanitàries exemptes de copagament farmacèutic. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).
Quin ha estat el nombre de targetes sanitàries exemptes de
copagament farmacèutic pels criteris d'exempció de
copagament del RD 16/2012? Dades a desembre de 2012 i juny
de 2013, desglossades per illes.
Total 2012
3348
23884
2024
29256
Total 2013
3608
24971
2195
30594

Àrea
Àrea d'Eivissa I
Formentera
Àrea de Mallorca
Àrea de Menorca

Àrea
Àrea d'Eivissa I
Formentera
Àrea de Mallorca
Àrea de Menorca

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EL)
A la Pregunta RGE núm. 15374/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars
amb uralita (1). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Disposa la Conselleria d'Educació un cens de centres
educatius que encara tenen uralita a les seves instalAlacions?
Quines escoles i/o instituts són els afectats?
Alcúdia
CEIP S'Albufera
Artà
CEIP Na Caragol
Binissalem
CEIP Nostra Sra. de Robines
Can Picafort
CEIP Voramar
Calvià CEIP Cas Saboners
CEIP Puig de Sa Ginesta
CEIP Ses Rotes Velles
CEIP Son Ferrer
Capdepera
CEIP S'Auba
Felanitx
IES Felanitx
Inca
IES Berenguer d'Anoia
Llucmajor
CEIP S'Algar
IES Llucmajor
Palma
CEIP Es PilAlarí
CEIP Es Pont
CEIP Miquel Porcel
CEIP Rei Jaime I
IES Emili Darder
IES Francesc de Borja Moll
IES Guillem Sagrera
IES Juníper Serra
IES Politècnic
IES Son Rullan
Sa Pobla
IES Joan Taix
Sóller
IES Guillem Colom i Casasnoves

Son Servera
Ciutadella
Maó
Sant Antoni
de Portmany
Eivissa
Santa Eulària des Riu
Formentera

CEIP Na Penyal
IES Josep Maria Quadrado
IES Maria Àngels Cardona
IES Pasqual Calbó i Caldes
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Poeta Villangómez
CEIP Sa Blanca Dona
CEIP Sant Carles
CEIP Santa Gertrudis
CEIP Mestre Lluís Andreu

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

Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 15735/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars
amb uralita (2). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quan pensa la Conselleria d'Educació substituir les
cobertes i altres elements d'uralita que formen part de
l'estructura d'alguns centres educatius de les nostres illes, en
compliment de l'Ordre 7 de desembre de 2001 publicada al
BOE de 14 de desembre?
Ja que l'ordre és de l'any 2001, la majoria dels elements
d'uralita s'haurien d'haver substituïts. Així i tot s'està estudiant
una línia d'actuació per adequar-los a la normativa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EN)
A les Preguntes RGE núm. 15376/13 i 15378/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a centres escolars i ITE i a centres escolars i
eficiència energètica. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Té la Conselleria pensada alguna iniciativa o pla concret
perquè els centres educatius públics de les Illes que han de
passar la Inspecció Tècnica d'Edificis ho facin de forma
solvent? Té la Conselleria d'Educació pensada cap iniciativa
o pla per treure la certificació energètica a les instalAlacions
dels centres educatius públics de la CAIB o per reformar-los
o adequar-los per tal de reduir-ne el consum energètic?
Sí.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
EO)
A la Pregunta RGE núm. 15377/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a centres escolars i
barreres arquitectòniques. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).
Quants de centres i instituts públics i/o sostinguts amb fons
públics resten pendents d'adaptar-se a la normativa en matèria
d'accessibilitat, i han eliminat les barreres arquitectòniques
existents?
La normativa en matèria d'accessibilitat és tan complexa que
és impossible englobat tots els centres que la compleixen. Per
tants, és necessari formular la pregunta d'una manera més
concreta demanant quins centres i instituts han eliminat un tipus
de barreres concretes, o quines els hi falten per eliminar.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EP)
A la Pregunta RGE núm. 15379/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a peticions de la
FAPA en relació amb l'estat de les instalAlacions educatives.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quines gestions ha fet la Conselleria per tal de donar
resposta a les demandes de la Federació d'Associacions de
Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca en relació amb el
deficient estat de les infraestructures de diversos centres
educatius?
La Conselleria està treballant per millorar l'estat de les
infraestructures educatives de les Illes Balears.
La conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 15464/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de desembre del 2013?
20. Acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller de
presidència l'autorització prèvia per a la concessió i subvenció
directa (article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions) a
l'entitat Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de
Palestina a l'Orient Mitjà.
21. Acord pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de
Multimèdia de les Illes Balears.
22. Acord pel qual es dóna a la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats l'autorització prèvia per exercir les competències
en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent
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a l'arrendament de determinats espais de l'edifici Adduno,
propietat de Multimèdia de les Illes Balears, SA, i es determina
que, malgrat l'absència del tràmit de fiscalització prèvia
limitada, es continuï la tramitació de l'expedient d'arrendament.
23. Acord d'autorització de l'expedient de despesa a favor del
Servei de Salut per tal d'atendre necessitats de pressupost
addicional el 2013.
24. Acord pel qual se sotmet a la decisió del Consell de Govern
la continuació del procediment de la pròrroga del conveni de
colAlaboració per desenvolupar un programa que té per finalitat
la promoció de l'autonomia personal i el suport a la vida
independent de les persones amb discapacitat física greu (núm.
expedient PCV33/2013/5673).
25. Acord pel qual s'atorga l'autorització a l'Institut Balear de la
Natura (IBANAT) per iniciar l'expedient anticipat de despesa
corresponent a l'encàrrec de gestió a l'entitat TRAGSA per a la
gestió del suport al servei de contros d'usos, vigilància i
manteniment i ús públic del Parc Nacional Maritimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera.
Palma, 24 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
ER)
A la Pregunta RGE núm. 15472/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llibre "Les
modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques normatives
de les Illes Balears" (I). (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre
de 2013).
Què ha costat la redacció i l'edició del llibre "Les
modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques normatives
de les Illes Balears"?
La redacció del llibre Les modalitats insulars. Recull de
formes lingüístiques de les Illes Balears no ha suposat cap cost,
ja que l'han escrit les tècniques de l'IEB en horari de feina.
La maquetació, impressió i disseny de portada ha costat en
total 3.733,76i.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 15473/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llibre "Les
modalitats insulars. Recull de formes lingüístiques normatives
de les Illes Balears" (II). (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre
de 2013).
Quants de mots més que el Diccionari Català, Valencià,
Balear de Borja Moll recull el llibre "Les modalitats insulars.
Recull de formes lingüístiques normatives de les Illes
Balears"?
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Cap. El llibre Les modalitats insulars. Recull de formes
lingüístiques normatives de les Illes Balears no és un
diccionari.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
ET)
A la Pregunta RGE núm. 35/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
Quines actuacions portarà a terme el Govern de les Illes
Balears per al compliment de la Llei sobre l'us dels símbols
institucionals de les Illes Balears en relació amb l'article 3.5,
quan diu "Es prohibeix en la bandera de les Illes Balears, en
l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la
resta d'emblemes oficials de les administracions públiques de
les Illes Balears la utilització de qualsevol símbol o sigles de
partits polítics, sindicats, associacions, o entitats privades"
desprès que en el Parlament de les Illes Balears es deixàs
constància de vàries entitats que utilitzen un emblema oficial
al que s'ha afegit un nom o un símbol particular?
S'actuarà de conformitat amb la normativa vigent segons les
circumstàncies que concorrin en cada cas.
Palma, 7 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 36/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears 2. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Considera el Govern que la bandera de Mallorca
modificada amb la marca "Taxi" utilitzada per caracteritzar al
colAlectiu de taxis de Palma, compleix amb l'article 3.5 de la
Llei sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears?
El contingut de l'article 3.5 és molt clar.
Palma, 11 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EV)
A la Pregunta RGE núm. 89/14, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a diligències
prèvies a un expedient sancionador. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
S'han obert diligències prèvies a un expedient sancionador
al cap d'Estudis i a altre professorat de l'IES Marratxí?

Les diligències prèvies són expedients d'informació de
caràcter reservat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EX)
A la Pregunta RGE núm. 98/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a subvencions i /o ajuts en
matèria esportiva. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
EY)
A les Preguntes RGE núm. 137/14 i 146/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears (I i III. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per al compliment de
l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears? I per al compliment de
l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
Les lleis són d'obligat compliment.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EZ)
A les Preguntes RGE núm. 139/14 i 148/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears (I i III). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Família
i Serveis Socials per al compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i
3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears? I per al compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Les lleis són d'obligat compliment.
Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
FA)
A les Preguntes RGE núm. 142/14 i 151/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears (I i III). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quines actuacions ha dut a terme la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per al compliment de l'article 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears? I per al compliment de l'article 3.5 de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Les lleis són d'obligat compliment.
Palma, 11 de febrer de 2014 .
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 152/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (VI). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Compleix el distintiu dels taxis de Palma (la bandera de
Mallorca amb el símbol descriptiu dels taxis) amb la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, segons el
Govern?
El contingut de l'article 3.5 és molt clar.
Palma, 10 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FC)
A la Pregunta RGE núm. 183/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (XI). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari
per al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la
Llei sobre l'us dels símbols institucionals de les Illes Balears?
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Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari
per al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
El que es pugui derivar el compliment de la llei.
Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FE)
A la Pregunta RGE núm. 188/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (XI). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari
per al compliment dels articles 3.1 i 4.4, respectivament, de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
El que es pugui derivar el compliment de la llei.
Palma, 7 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FF)
A la Pregunta RGE núm. 192/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (X). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst colAlocar la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de
Símbols segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears
han de disposar d'una placa identificativa a l'entrada de
l'edifici amb el logotip del Govern de les Illes Balears. En el
cas que es tracti de béns immobles afectats per un concert amb
el Govern de les Illes Balears o sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a la placa identificativa, com a mínim, s'hi haurà
de fer constar aquesta circumstància?
Les que faci falta.

El que es pugui derivar del compliment de la llei.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 185/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (XI). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

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

Ordre de Publicació
FG)
A la Pregunta RGE núm. 194/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús els símbols
institucionals de les Illes Balears (X). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst colAlocar la Conselleria de Família i Serveis Socials per
al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols segons el

9182

BOPIB núm. 145 - 4 d'abril de 2014

qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar
d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip
del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància.
Les que facin falta.
Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FH)
A la Pregunta RGE núm. 197/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (X). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst colAlocar la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de
símbols segons el qual "Els béns immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears
han de disposar d'una placa identificativa a l'entrada de
l'edifici amb el logotip del Govern de les Illes Balears. En el
cas que es tracti de béns immobles afectats per un concert amb
el Govern de les Illes Balears o sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a la placa identificativa, com a mínim, s'hi haurà
de fer constar aquesta circumstància.
La que facin falta.
Palma, 10 de febrer de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
FJ)
A la Pregunta RGE núm. 212/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (VIII). (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per a complir amb l'article 3.1
de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?.
Dependrà de la situació de cada un dels organismes obligats
per la normativa.
Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FK)
A la Pregunta RGE núm. 215/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (VIII). (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per a complir amb l'article 3.1
de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?.
Dependrà de la situació de cadascun dels organismes
obligats per la normativa.
Palma, 10 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

FI)
A la Pregunta RGE núm. 210/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (VIII). (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per a complir amb l'article 3.1
de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?.
Dependrà de la situació de cada un dels organismes obligats
per la normativa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
FL)
A les Preguntes RGE núm. 233/14 i 242/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears (II i IV). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas)
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears? I en relació amb el
compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Actualment no en consta cap.
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Palma, 10 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FM)
A la Pregunta RGE núm. 239/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas)
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?
A dia d'avui no en consta cap.
Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FN)
A la Pregunta RGE núm. 380/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ajudes de
menjador (I). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quantes ajudes de menjador s'han solAlicitat a la
convocatòria del curs escolar 2012-2013?
A la convocatòria d'ajudes de menjador corresponent al curs
escolar 2012-2013 s'han presentat 1.332 solAlicituds.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
FO)
A la Pregunta RGE núm. 558/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme lingüístic.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Té el Govern pensada alguna iniciativa
desestacionalitzadora a l'estil del "turisme lingüístic" que
promou la Sra. Cospedal a Castella La Manxa, donada la
riquesa de les varietats lingüística de la nostra llengua pròpia?
El Pla integral de turisme defineix 9 categories de producte,
un d'aquests productes és la cultura, i dins aquest producte hi ha
5 línies, una d'elles és la idiomàtica. Per primera vegada s'ha
inclòs aquesta línia de producte i es troba en fase inicial de
desenvolupament.
Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
FP)
A les Preguntes RGE núm. 592/14 a 602/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
vestimenta dins els centres escolars (I a XI). (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Segons la Conselleria d'Educació, pot un alumne portar
dins l'aula i/o dins el centre escolar una samarreta verda
contra el TIL o la Llei de símbols, una samarreta amb un llaç
quadribarrat, una samarreta amb una bandera espanyola
dibuixada, una samarreta amb un símbol nazi o franquista
dibuixat, una creu cristiana penjada al coll de forma ben
visible? I un professor? Segons la Conselleria d'Educació, el
calendari institucional del 2014 del Parlament de les Illes
Balears, requereix d'autorització prèvia?
Cada cas concret s'ha de valorar conforme a la llei i la resta
de la normativa vigent, i per part de l'òrgan competent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
FQ)
A les Preguntes RGE núm. 607/14 a 617/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
vestimenta dins edificis afectats per un servei públic (I a XI).
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Segons Presidència, pot un usuari portar a l'interior d'un
edifici afectat per un servei públic de la CAIB una samarreta
verda contra el TIL o la Llei de símbols, una samarreta amb un
llaç quadribarrat dibuixat, una samarreta amb una bandera
espanyola dibuixada, una samarreta amb un símbol nazi o
franquista dibuixat, una creu cristiana penjada al coll de forma
ben visible? I un treballador de la CAIB?
Segons Presidència, el calendari institucional del 2014 del
Parlament de les Illes Balears, requereix autorització prèvia
per a ser penjat a l'interior d'un edifici públic de la CAIB?
Cada cas concret s'ha de valorar de conformitat amb la llei,
però també de la resta de normativa vigent, i per part de l'òrgan
competent.
Palma, 7 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FR)
A les Preguntes RGE núm. 618/14, 621/14, 622/14 i 623/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a vestimenta dins edificis afectats per un servei
públic (XII) i a símbols dins edificis afectats per un servei
públic (I i III). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Segons Presidència, la fotografia del rei Joan Carles I és
símbol sotmès a la Llei 9/2013 sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?
Segons Presidència, la fotografia del president de la CAIB,
Sr. José Ramón Bauzá, és un símbol sotmès a la Llei 9/2013
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, i per
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tant per ser colAlocada a l'interior d'un edifici públic de la
CAIB requereix de l'autorització prèvia de l'òrgan competent?
I la fotografia de Gandhi? I la fotografia de Jesús de Nazaret?

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Cal atenir-se a allò que la Reial Acadèmia de la Llengua
Espanyola (RAE) defineix com a símbol.
Palma, 7 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FS)
A les Preguntes RGE núm. 619/14 i 620/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a vestimenta
dins els centres escolars (XIII i XIV). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Segons Presidència, la vestimenta dels usuaris i dels
treballadors de qualsevol servei públic de la CAIB està sotmès
a la Llei 9/2013 sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

A)

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3019/14 i 3033/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, i pel diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relatives a acusacions de l'exdirector general
de Joventut i a model educatiu de Bauzá (BOPIB núm. 144, de
28 de març d'enguany) per les preguntes RGE núm. 3150/14 i
3155/14, relatives a resolució judicial sobre els ingressos públic
i privats del Sr. President i a informe de pobresa (publicades en
aquest BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Cal atenir-se al contingut de la llei i, en particular, al seu
àmbit d'aplicació.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
FT)
A la Pregunta RGE núm. 741/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a indicador de llengua a
les webs institucionals. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Denunciarà el Govern al Consell de Menorca o a
l'Ajuntament de Ciutadella o a la immensa majoria
d'institucions de la CAIB, per incomplir la Llei de símbols
quan mantenen la bandera quadribarrada (menorquina,
mallorquina, eivissenca o formenterera sense escut) com a
identificació de l'opció "llengua catalana" en la seva pàgina
web oficial?
Cal atenir-se a l'objecte i a l'àmbit d'aplicació de la llei.
Palma, 7 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 97/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3117/14, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a concertines a les
tanques de Ceuta i Melilla (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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