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AQ) RGE núm. 4560/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades d'ús de
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AY) RGE núm. 4610/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (I). 9481
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BB) RGE núm. 4613/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (IV). 9482

BC) RGE núm. 4614/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (V). 9482

BD) RGE núm. 4615/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (VI). 9482

BE) RGE núm. 4616/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació laboral
(I). 9482

BF) RGE núm. 4617/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació laboral
(II). 9483

BG) RGE núm. 4618/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació laboral
(III). 9483

BH) RGE núm. 4619/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació
laboral. 9483

BI) RGE núm. 4620/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (I). 9483

BJ) RGE núm. 4621/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (II). 9483

BK) RGE núm. 4622/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (III). 9483
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BM) RGE núm. 4624/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (V). 9484

BN) RGE núm. 4625/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VI). 9484

BO) RGE núm. 4626/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VII). 9484

BP) RGE núm. 4627/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VIII). 9484

BQ) RGE núm. 4628/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (IX). 9484

BR) RGE núm. 4629/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (X). 9484

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 4605/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paralització de la tramitació
del Decret de desenvolupament i implementació de la Llei de símbols. 9485

B) RGE núm. 4716/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives per
atendre les necessitats de les persones que tenen cura dels dependents. 9486

C) RGE núm. 4717/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del
patrimoni cultural de la nostra comunitat autònoma. 9486

D) RGE núm. 4718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat amb
l'Agència d'avaluació de les polítiques públiques. 9486

E) RGE núm. 4719/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria de la
Fundació Banc de Sangs i Teixits de les Illes Balears 2013. 9486

F) RGE núm. 4720/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
dels serveis d'extinció d'incendis i salvament marítim de Menorca a la Xarxa Tetraib del Govern de les Illes Balears.

9486

G) RGE núm. 4721/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació
de directors. 9486

H) RGE núm. 4722/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni relatiu
a "Balears, turisme cardioprotegit". 9487

I) RGE núm. 4723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
d'ajudes del Consorci de la borsa de places. 9487

J) RGE núm. 4724/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'estadística
de les Illes Balears 2014-2017. 9487

K) RGE núm. 4725/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
atur. 9487

L) RGE núm. 4726/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a EPA. 9487

M) RGE núm. 4727/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de sinistralitat
laboral. 9487

N) RGE núm. 4728/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
poblacional. 9488
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O) RGE núm. 4729/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost als cotxes de
segona mà. 9488

P) RGE núm. 4730/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon casino de la
capital. 9488

Q) RGE núm. 4731/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del
Palau de Congressos. 9488

R) RGE núm. 4732/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de
l'advocacia de la comunitat. 9488

S) RGE núm. 4733/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de creixement econòmic per a les Illes Balears. 9488

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3266/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a mesures preventives
de caire social. 9489

B) A la Pregunta RGE núm. 3349/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places geriàtriques a
Maó. 9489

C) A les Preguntes RGE núm. 3676/11 i 3677/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives a xifres
d'exclusió social (I i II). 9489

D) A la Pregunta RGE núm. 5110/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a prestacions bàsiques.
9489

E) A la Pregunta RGE núm. 5906/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda econòmica
familiar de dependència, novembre V. 9489

F) A la Pregunta RGE núm. 3270/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
a Es Fusteret 9489

G) A la Pregunta RGE núm. 3271/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
a Es Mussol, de gener a març. 9490

H) A la Pregunta RGE núm. 3274/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
a Es Fusteret, abril. 9490

I) A la Pregunta RGE núm. 7790/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 2. 9490

J) A la Pregunta RGE núm. 7835/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 8. 9490

K) A la Pregunta RGE núm. 8236/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a depuradores de Ciutadella.
9490

L) A la Pregunta RGE núm. 9773/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a drets dels menors
(II). 9491

M) A la Pregunta RGE núm. 9775/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a funcionament de
l'Administració de Justícia. 9491

N) A la Pregunta RGE núm. 9833/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (I). 9491

O) A la Pregunta RGE núm. 10051/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de finançament
autonòmic (II). 9491
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P) A la Pregunta RGE núm. 10397/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a improvisació del Govern (I).
9492

Q) A la Pregunta RGE núm. 10886/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a terres expropiades
a l'autopista Eivissa-Aeroport. 9492

R) A la Pregunta RGE núm. 10888/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a comptadors de cotxes
a l'autopista Eivissa - Aeroport. 9492

S) A la Pregunta RGE núm. 11078/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a conseqüències reals de la Llei
de tributs. 9492

T) A la Pregunta RGE núm. 11127/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a frau fiscal. 9492

U) A la Pregunta RGE núm. 12078/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de llots a la
concessionària TIRME. 9492

V) A la Pregunta RGE núm. 15022/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a efectius i mitjans recuperació
zona afectada per incendi forestal Andratx. 9493

X) A la Pregunta RGE núm. 15030/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla de restauració incendi
forestal Andratx. 9493

Y) A la Pregunta RGE núm. 15068/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre de 2013 (XII). 9493

Z) A la Pregunta RGE núm. 15069/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (XIII). 9493

AA) A la Pregunta RGE núm. 15120/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
hospitalització (I). 9493

AB) A la Pregunta RGE núm. 15122/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
prova diagnòstica. 9494

AC) A la Pregunta RGE núm. 15124/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
rehabilitació. 9494

AD) A les Preguntes RGE núm. 15187/13 a 15194/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques programades (I a IV) i intervencions quirúrgiques urgents (I a IV). 9494

AE) A la Pregunta RGE núm. 15479/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies hospitalàries
del Servei de Salut. 9494

AF) A les Preguntes RGE núm. 15484/13 i 15485/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a malalties
hepàtiques (III i IV). 9495

AG) A la Pregunta RGE núm. 15495/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a emissaris legals.
9496

AH) A la Pregunta RGE núm. 15496/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a control sobre
emissions. 9496

AI) A la Pregunta RGE núm. 15541/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per ofegament.
9496

AJ) A les Preguntes RGE núm. 13/14 i 14/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (9 i 10). 9496

AK) A la Pregunta RGE núm. 34/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a pla hidrològic de les Illes
Balears. 9496
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AL) A la Pregunta RGE núm. 103/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsió de pagaments per
part de SFM. 9497

AM) A la Pregunta RGE núm. 114/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a educació bilingüe a Espanya.
9497

AN) A la Pregunta RGE núm. 115/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a educació bilingüe a Espanya
II. 9497

AO) A la Pregunta RGE núm. 116/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a visites als centres escolars per
a la valoració del TIL. 9497

AP) A la Pregunta RGE núm. 117/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vot de l'equip directiu dels
centres escolars. 9497

AQ) A les Preguntes RGE núm. 125/14, 127/14 i 128/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
abocaments ilAlegals de voluminosos (I, III i IV). 9497

AR) A la Pregunta RGE núm. 135/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears. 9498

AS) A la Pregunta RGE núm. 181/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI. 9498

AT) A la Pregunta RGE núm. 190/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears X. 9498

AU) A la Pregunta RGE núm. 199/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears IX. 9498

AV) A la Pregunta RGE núm. 208/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears VIII. 9498

AX) A la Pregunta RGE núm. 217/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús els símbols institucionals
de les Illes Balears VII. 9499

AY) A la Pregunta RGE núm. 226/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears IV. 9499

AZ) A la Pregunta RGE núm. 235/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears II. 9499

BA) A la Pregunta RGE núm. 468/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació farmàcies
2013 IV. 9499

BB) A la Pregunta RGE núm. 469/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació farmàcies
2013 V. 9499

BC) A la Pregunta RGE núm. 532/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Consell Territorial
de Serveis Socials dependència (I). 9500

BD) A la Pregunta RGE núm. 559/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a publicació del Pla Hidrològic
al BOIB. 9500

BE) A la Pregunta RGE núm. 560/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a infraccions LECO espais
rellevància marins. 9500

BF) A la Pregunta RGE núm. 571/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Ses Fontanelles, pla de
vigilància ambiental. 9500

BG) A la Pregunta RGE núm. 680/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a prospeccions petrolíferes
i fragmentació estudis d'impacte ambiental. 9501
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BH) A la Pregunta RGE núm. 751/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pla d'eliminació del
xarampió. 9501

BI) A les Preguntes RGE núm. 782/14 i 783/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a CIP
autonòmiques per a dones embarassades i menors 2013. 9501

BJ) A les Preguntes RGE núm. 826/14 a 828/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a estalvi en
despesa farmacèutica (II a IV). 9501

BK) A la Pregunta RGE núm. 829/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (V). 9502

BL) A la Pregunta RGE núm. 830/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (VI). 9502

BM) A les Preguntes RGE núm. 845/14 i 846/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a inauguració del
curs al Cercle Artístic i a l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella . 9502

BN) A la Pregunta RGE núm. 787/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compra de productes
farmacèutics a València. 9503

BO) A la Pregunta RGE núm. 789/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compra dels hospitals
públics a la farmàcia PM058. 9503

BP) A la Pregunta RGE núm. 1026/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació I. 9503

BQ) A la Pregunta RGE núm. 1042/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ajuntaments amb serveis
de veterinaris propis. 9503

BR) A la Pregunta RGE núm. 1043/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisis triquinoscòpiques
(I). 9503

BS) A la Pregunta RGE núm. 1044/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisis triquinoscòpiques
(II). 9504

BT) A la Pregunta RGE núm. 1045/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisi de la triquina.
9504

BU) A la Pregunta RGE núm. 1046/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a immobilitzacions
cautelars de carn i/ productes carnis 9504

BV) A la Pregunta RGE núm. 1260/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències estructurals
IES Berenguer d'Anoia. 9504

BX) A la Pregunta RGE núm. 1261/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a repartiment equitatiu de
l'alumnat immigrant al CEIP Llevant (Inca). 9505

BY) A la Pregunta RGE núm. 1263/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències instalAlacions
CEIP Llevant (Inca). 9505

BZ) A la Pregunta RGE núm. 1265/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pati del CEIP Ponent (Inca).
9505

CA) A la Pregunta RGE núm. 1266/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a insonorització Pavelló CEIP
Ponent (Inca). 9505

CB) A la Pregunta RGE núm. 1268/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a calefacció CEIP Miquel
Duran i Saurina (Inca). 9505

CC) A la Pregunta RGE núm. 1269/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències a les
instalAlacions del CEIP Miquel Duran i Saurina (Inca). 9505
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CD) A la Pregunta RGE núm. 1270/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències estructurals
Aula Automoció IES Pau Casasnoves. 9506

CE) A la Pregunta RGE núm. 1271/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a goteres poliesportiu IES
Pau Casesnoves. 9506

CF) A la Pregunta RGE núm. 1272/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a restitució del torn
d'horabaixa PQPI IES Pau Casesnoves. 9506

CG) A la Pregunta RGE núm. 1276/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat. David Abril i Hervás, relativa a escala incendis IES
Berenguer d'Anoia. 9506

CH) A la Pregunta RGE núm. 1448/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Eivissa, prospeccions i
Gamonal (1). 9506

CI) A la Pregunta RGE núm. 1449/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Eivissa, prospeccions i
Gamonal (2). 9506

CJ) A la Pregunta RGE núm. 1785/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela Calanova
(I). 9507

CK) A la Pregunta RGE núm. 1786/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (II). 9507

CL) A la Pregunta RGE núm. 1787/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (III). 9507

CM) A la Pregunta RGE núm. 1788/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (IV). 9507

CN) A la Pregunta RGE núm. 1789/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (V). 9507

CO) A la Pregunta RGE núm. 1790/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (VI). 9508

CP) A la Pregunta RGE núm. 1791/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (VII). 9508

CQ) A la Pregunta RGE núm. 1792/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a espigó del port de
Calanova. 9508

CR) A la Pregunta RGE núm. 1800/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'us dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme i Esports. 9508

CS) A la Pregunta RGE núm. 1801/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 9508

CT) A la Pregunta RGE núm. 1809/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denúncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme i Esports? 9508

CU) A la Pregunta RGE núm. 1810/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denúncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 9509

CV) A la Pregunta RGE núm. 1818/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
de la Conselleria de Turisme i Esports per evitar conductes sancionables. 9509

CX) A la Pregunta RGE núm. 1819/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
de Vicepresidència i Conselleria de Presidència per evitar conductes sancionables. 9509

CY) A la Pregunta RGE núm. 1822/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a aplicació de la
disposició transitòria única de la Llei d'ús del símbols institucionals. 9509
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CZ) A la Pregunta RGE núm. 1832/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients sancionadors
contra les persones des de la Conselleria de Turisme i Esports. 9509

DA) A la Pregunta RGE núm. 1833/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 9509

DB) A la Pregunta RGE núm. 1834/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a mesures per evitar
l'exhibició de símbols no autoritzats en els ports. 9510

DC) A la Pregunta RGE núm. 1852/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Conselleria de Turisme i Esports. 9510

DD) A la Pregunta RGE núm. 1853/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 9510

DE) A la Pregunta RGE núm. 1854/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a símbols no autoritzats
al Parlament. 9510

DF) A la Pregunta RGE núm. 1945/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestió de la torre de control
de l'Aeroport d'Eivissa (1). 9510

DG) A la Pregunta RGE núm. 1946/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestió de la torre de control
de l'Aeroport d'Eivissa (2). 9510

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4402/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre els resultats acadèmics del curs 2013-2014, en relació amb els tres cursos
anteriors, es especial d'aquelles matèries no lingüístiques que s'han impartir en anglès d'acord amb el decret TIL, així com sobre
l'absentisme i la conflictivitat escolar (rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 4518/14). 9511

B) RGE núm. 4516/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del director general d'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les directrius de la direcció de l'EPRTVIB en relació amb el compliment de la funció de servei
públic. 9511

C) RGE núm. 4591/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les dades de sinistralitat laboral. 9511

D) RGE núm. 4599/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Salut per tal de retre
compte del compliment de la Moció RGE núm. 10332/12, relativa a política general sanitària. 9511

E) RGE núm. 4600/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 128/12, relativa a institució de la Setmana
Ramon Llull. 9511

3.17. INFORMACIÓ

A) Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4457/14. 9512

B) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4446/14. 9512

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 9061/13. 9512

D) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 1412/13 i 9598/13. 9512

E) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 1864/14. 9512

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014. 9512
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'abril de 2014, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4227/14, relativa a Llei de finançament dels consells
insulars, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears reafirma que els consells

insulars són les institucions de govern de cada una de les Illes
Balears i exerceixen el govern, l'administració i la representació
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, alhora
que gaudeixen d'autonomia en la gestió dels seus interessos."

A la seu del Parlament, 29 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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9288/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació laboral a la
temporada turística.

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4337/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política del Govern en matèria
d'indústria. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4340/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció de mitigació contra
el canvi climàtic. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4344/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçament d'especialistes de
traumatologia a Menorca. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4350/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvi de ministre al front del Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril
de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4343/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació de la LOMCE en
el sistema educatiu de les Illes Balears. (BOPIB núm. 147, de
16 d'abril 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 30 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 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4354/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés a més llengües. (BOPIB
núm. 147, de 16 d'abril 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 30 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 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4351/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recursos per aplicar al
trilingüisme. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4352/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a proves per conèixer l'estat de
l'educació. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4353/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els problemes
educatius. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4338/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis de colAlaboració sota
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la modalitat de cobranding. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4341/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores al Parc Nacional
Maritimoterrestre de Cabrera. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril
de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4342/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions de l'informe del Pla
d'igualtat. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4345/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del gas natural a
Menorca. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 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 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4346/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de suport a
l'emprenedor i a l'empresa en la recerca de finançament.
(BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4339/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitats de promoció de la
nàutica. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4347/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a índex de confiança empresarial.
(BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4336/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a inici del proper curs escolar.
(BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4355/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per fer front a la
pobresa infantil. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, rebutjà les Esmenes a la totalitat de devolució
RGE núm. 3242/14 i 3783/14, dels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS, respectivament, al Projecte de llei RGE núm
1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril de 2014, rebutjà els Punts 2 a 6 de la Moció RGE núm.
4227/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
finançament dels consells insulars.(BOPIB núm. 147, de 16
d'abril de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Mandat marc del Parlament de les Illes Balears a l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'abril de 2014, s'aprovà el Mandat marc de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

MANDAT MARC DEL PARLAMENT A L’ENS
PÚBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES

BALEARS, DE 22 D’ABRIL DE 2014

L’article 88 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, disposa
que els poders públics de les Illes Balears han de vetllar
mitjançant el que disposa aquest títol, pel respecte a les
llibertats i als drets reconeguts a l’article 20 de la Constitució,
especialment els referits a la llibertat d’expressió i el dret a una
informació independent, veraç i plural. Tots els mitjans de
comunicació balears, públics i privats, estan subjectes als valors
constitucionals i estatutaris. 

Pel que fa als mitjans públics de comunicació, l’article 90 de
l’Estatut d’Autonomia disposa que les institucions de les Illes
Balears han de garantir la imparcialitat, la pluralitat i la veracitat
informativa d’aquests mitjans. Altrament els mitjans públics han
de vetllar pel compliment del model lingüístic amb especial cura
de les distintes modalitats lingüístiques insulars de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears i han d’orientar la seva
activitat a la promoció de la cultura de les Illes. Així mateix, es
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garanteix el dret d’accés als mitjans esmentats de les
associacions, organitzacions i institucions representatives de la
diversitat política, social i cultural de les Illes Balears respectant
el pluralisme de la societat.

El propi Estatut d’Autonomia configura el Parlament com a
màxim òrgan de control de la radiotelevisió pública de les Illes
Balears mitjançant l’aprovació de la Llei de l’Ens i la previsió
d’una comissió de control parlamentari.

En aquest context es dicta la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
que articula els mitjans públics de comunicació audiovisual com
instruments que han d’estar orientats a complir unes funcions de
servei públic de manera que es garanteixin i prioritzin els valors
que el legislador considera que són la raó de ser del servei i que
estan íntimament lligats amb el dret a rebre informació veraç, la
garantia del pluralisme, el respecte de la dignitat de les persones
i a oferir uns continguts de qualitat, sense que això comporti
necessàriament una renúncia al caràcter lúdic i generalista de les
emissions. 

Com a manifestació del control parlamentari sobre l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, l’article 5 de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, disposa que la cambra
legislativa ha d’aprovar un mandat marc a l’Ens Públic en el
qual s’han d’establir els objectius que ha d’assolir el servei
públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual), d’acord
amb la missió de servei públic de l’Ens. Els objectius que
prevegi el mandat marc s’han de desenvolupar de manera
precisa i concreta mitjançant els contractes programa subscrits
entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Aquest mandat marc que ara abordam ha de servir per
reivindicar el compromís dels mitjans audiovisuals públics amb
els objectius marcats a la llei que regula l’Ens, i per la qual els
mitjans públics de comunicació audiovisual han d’estar orientats
a complir unes funcions de servei públic de manera que es
garanteixin i prioritzin els valors que el legislador considera que
són la raó de ser del servei i que estan íntimament lligats amb el
dret a rebre informació veraç, a la garantia del pluralisme, al
respecte de la dignitat de les persones i a oferir uns continguts
de qualitat. En aquest sentit, aquest mandat estableix els
objectius del servei públic a partir del marc de les lleis que
regulen i afecten els mitjans de comunicació audiovisual.

A nivell estatal, la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, preveu al seu article 41, que els
objectius generals de la funció del servei públic audiovisual
s’establiran normativament i es desenvoluparan i concretaran
mitjançant la subscripció del corresponent contracte programa.

Aquest mandat marc està dividit en 6 títols, 39 articles i 3
disposicions finals.

El títol I es refereix a les disposicions generals i regula
l’objecte, l’aprovació, la vigència, la revisió i el desplegament
del mandat marc.

El títol II regula els objectius del servei públic de
comunicació audiovisual, d’acord amb els articles 2 i 4 de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i així es distingeixen dos

capítols relatius a la funció de servei públic i a la missió de
servei públic, respectivament.

El títol III contempla les obligacions de la programació i
dels serveis tal com encomana l’article 26.2 de la Llei 15/2010,
de 22 de desembre.

El títol IV té per objecte el foment de la producció pròpia
per tal d’afavorir el sector audiovisual de les Illes Balears com
a sector estratègic a la nostra comunitat.

El títol V està dedicat al model de gestió i defineix dins les
possibilitats que preveu la legislació estatal i autonòmica el
model que s’ha d’aplicar al servei públic de comunicació
audiovisual de les Illes Balears.

Finalment, el títol VI regula el finançament del servei públic
de radiotelevisió de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 5.1 de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, el Ple del Parlament aprova el present mandat marc:

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquest mandat marc és l’instrument normatiu previst a
l’article 5 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual
s’estableixen els objectius que ha d’assolir el servei públic de
radio i televisió (de comunicació audiovisual), d’acord amb
l’article 4 de la Llei 15/2010.

Article 2
Aprovació

Aquest mandat marc adreçat a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i a les seves societats filials
ha de ser aprovat pel Parlament de les Illes Balears.

Article 3
Vigència

El mandat marc determina els principis inspiradors i les
línies estratègiques de la programació del servei públic
audiovisual. Tindrà una vigència de sis anys a comptar des de
la seva aprovació. Transcorregut aquest termini, el mandat marc
es considerarà prorrogat fins un termini màxim de dos anys,
període durant el qual el Parlament de les Illes Balears n’haurà
d’aprovar un de nou.

Article 4
Revisió

Durant el seu termini de vigència, així com quan estigui en
situació de pròrroga, el mandat marc pot ser revisat si així ho
decideix el Parlament de les Illes Balears. En la seva revisió se
solAlicitarà informe del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. 
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Article 5
Desplegament

Els objectius que prevegi el mandat marc s’han de
desenvolupar mitjançant els contractes programa subscrits entre
el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

TÍTOL II
OBJECTIUS DEL SERVEI PÚBLIC DE

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Capítol I
 Funció de servei públic

Article 6
Objectius generals

Els objectius generals del servei públic de comunicació
audiovisual són els que s’estableixen a l’article 2 de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears.

Capítol II
Missió de servei públic

Article 7
Defensa i difusió dels valors constitucionals i estatutaris

El servei públic de ràdio i televisió de la comunitat
autònoma de les Illes Balears mantindrà una posició activa en
la defensa i la difusió dels valors i principis ètics recollits en la
Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.

Article 8
Independència, pluralisme, neutralitat, imparcialitat i rigor

a) Independència. L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i les seves filials actuaran amb absoluta independència,
sense que puguin rebre instruccions, directrius o qualsevol
classe d’indicació imperativa del Govern ni de grups polítics,
econòmics, socials o altres institucions o entitats.

b) Neutralitat. L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i les seves filials, en el desenvolupament de les seves
activitats, no adoptaran posicionament ideològic més enllà de la
defensa dels valors constitucionals i estatutaris.

c) Pluralisme. L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i les seves filials donaran cabuda a totes les opcions i
opinions presents en la societat balear per a la correcta valoració
i interpretació dels fets pels ciutadans. Els punts de vista a
incloure vindran delimitats per la representació institucional,
social o econòmica dels testimonis i per l’interès informatiu.

d) Imparcialitat. L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i les seves filials mostraran els fets amb equanimitat,
clarificaran les causes i explicaran els possibles efectes dels
esdeveniments. L’opinió estarà clarament identificada i
diferenciada del relat dels fets.

e) Rigor. En els seus continguts, l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i les seves filials hauran de
ser extremadament precisos amb la realitat dels fets, que seran
prou contrastats a través de diverses fonts i permanentment
actualitzats. Els errors que puguin detectar-se seran admesos i
corregits, assenyalant amb nitidesa tant l’omissió o l’error com
la seva correcció.

Article 9
La llengua catalana a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears

El model de llengua de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes  Balears (EPRTVIB), tant a la televisió (IB3 Televisió)
com a la ràdio (IB3 Ràdio), ha de reflectir les modalitats
lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears. S’ha de
seguir un model amb el qual se sentin identificats tots els
parlants de les Illes i que alhora serveixi d’element
cohesionador de tot el territori balear.

Article 10
Protecció de la infància i la joventut

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials vetllaran pels drets dels menors en relació
amb la programació que s’emet en horari infantil, tant en
continguts com en publicitat, d’acord amb la normativa
audiovisual aplicable a les Illes Balears. L’objectiu de preservar
els drets dels menors i dels joves requerirà una atenció especial
a la infància i a la joventut a l’hora de dissenyar el contracte
programa, i ha d’ésser un objectiu prioritari de la programació
dels mitjans audiovisuals públics, amb un tractament adient,
impulsant el vessant educatiu i formatiu dels programes adreçats
a la infància i als joves. A més els serveis audiovisuals públics
tendran en compte les noves plataformes d’accés als continguts
audiovisuals i usaran els recursos tecnològics disponibles per
garantir el deure de protecció dels menors i dels joves. Així
mateix la programació de l’Ens haurà de tenir en compte les
seves obligacions, establertes pel legislador, de respectar el dret
a l’honor, a la vida privada i a la imatge pròpia, de garantir
l’accés dels grups socials i polítics significatius i de promoure
de manera activa la igualtat entre les dones i els homes,
obligacions que haurà de contemplar de forma especial en tota
aquella programació de caire informatiu i de tractament de
l’actualitat.

Article 11
Respecte al dret a l’honor, a la vida privada i a la imatge
pròpia

El servei públic de comunicació audiovisual ha de respectar
el dret a l’honor, a la vida privada i a la pròpia imatge d’acord
amb la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge. 

Només s’informarà d’aspectes relatius a la vida privada
quan els fets siguin d’interès general, de rellevància pública,
d’interès informatiu o la seva difusió sigui expressament
autoritzada per la persona titular del dret.
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Article 12
Garantia de l’accés dels grups socials i polítics significatius

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials han de garantir el pluralisme de manera
que la seva programació donarà cabuda a totes les opcions i
opinions presents a la societat balear per a la correcta valoració
i interpretació dels fets per part dels ciutadans. 

Article 13
Promoció de la igualtat entre homes i dones

El servei públic de ràdio i televisió vetllarà internament i
externament per la transmissió d’una imatge igualitària, plural
i no estereotipada de dones i homes en la societat i promourà el
coneixement i la difusió del principi d’igualtat entre dones i
homes.

Article 14
Cohesió de la societat balear

La programació, els continguts i els serveis de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears i de les seves societats
filials han de ser un reflex de la pluralitat social i cultural de les
Illes Balears. Així, la programació, els continguts i els serveis
s’adequaran a la identitat, a les necessitats i a les preferències
del conjunt de la societat balear, actuant com a agent
vertebrador i cohesionador de la realitat i pluralitat cultural,
social, econòmica i política de les Illes Balears.

Article 15
Garantia de la màxima continuïtat en la prestació del servei
i la plena cobertura al conjunt del territori

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials, amb el suport dels tots els poders públics,
especialment del Govern de les Illes Balears, han de garantir la
continuïtat en la prestació del servei i la plena cobertura al
conjunt del territori de les Illes Balears, sempre que les
disponibilitats tecnològiques així ho permetin. 

Article 16
Persones amb discapacitat

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials fomentaran la no discriminació, la igualtat
d’oportunitats i l’accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.

En tot cas, la programació de servei públic audiovisual ha
d’atendre de manera especial les necessitats de les persones amb
discapacitat auditiva i sordcegues, així com de les persones amb
altre tipus de discapacitat en els termes que estableix la
normativa d’aplicació.

Article 17
Minories i grups socials amb necessitats específiques

El servei públic de comunicació audiovisual promourà la
protecció de les minories i dels grups socials amb necessitats
específiques. 

Article 18
Cooperació amb les comunitats i els territoris que tenen
vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials fomentaran la cooperació amb les
comunitats i els territoris que tenen vincles lingüístics i culturals
amb les Illes Balears.

Article 19
Garantia dels drets de les persones consumidores i usuàries

El servei públic de comunicació audiovisual ha de garantir
el respecte als drets de les persones consumidores i usuàries en
la seva programació, contingut i prestació dels serveis.

Article 20
Promoure el coneixement de la creació artística, la ciència,
la història i la cultura

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials han de promoure l’educació permanent de
la ciutadania i afavorir el coneixement de les arts, la ciència, la
història i la cultura de les Illes Balears.

El servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears
dedicarà espais destacats de les seves programacions a la difusió
de continguts culturals de qualitat i a la difusió del coneixement,
tot afavorint que els productes culturals arribin a uns públics
més amplis i tot propiciant la participació de la ciutadania i la
democratització de la cultura.

Article 21
Promoció del coneixement i respecte dels valors ecològics i
de protecció del medi ambient

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials han de promoure el coneixement, per part
de la ciutadania, del medi natural de les Illes Balears i han de
fomentar el respecte als valors ecològics i de protecció del medi
ambient. 

Article 22
Promoció de la cohesió territorial

El servei públic de comunicació audiovisual assumeix
l’objectiu i l’obligació de contribuir a la construcció de la
identitat i la vertebració de les Illes Balears com a comunitat
autònoma de caràcter plurinsular.

Article 23
Promoció de la imatge exterior de les Illes Balears

En la mesura en què les possibilitats tècniques ho permetin,
el servei públic de comunicació audiovisual ha de contribuir a
la promoció de la imatge exterior de les Illes Balears. 



BOPIB núm. 149 -  2 de maig de 2014 9465

TÍTOL III
OBLIGACIONS DE LA PROGRAMACIÓ I DELS

SERVEIS

Article 24
Obligacions de programació i serveis

D’acord amb l’article 26 de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
el mandat marc determina els principis inspiradors i les línies
estratègiques de la programació del servei públic audiovisual.

El conjunt de les produccions i emissions de ràdio i televisió
del servei públic de comunicació audiovisual de les Illes
Balears, així com els serveis connexos i interactius, es dirigiran
a la consecució dels objectius generals del servei públic
establerts en el present mandat marc, i per a aquesta finalitat
hauran d’incloure en la seva programació, a més dels continguts
de caràcter informatiu general i la cobertura informativa de
l’activitat oficial de les institucions de govern de les Illes
Balears, continguts de caràcter cultural, educatiu, divulgatiu i
d’entreteniment.

Aquesta programació ha de ser plural amb l’objectiu de
satisfer la necessitat del conjunt de la població i ha de reflectir
la realitat pluiinsular de les Illes Balears. 

Tots els canals i els serveis que tenen la condició de servei
públic són de lliure accés.

La producció i la difusió de continguts de qualitat han de
contemplar-se en tots els àmbits i nivells pels prestadors del
servei públic.

Les societats prestadores del servei públic hauran
d’encarregar-se que la programació es realitzi amb paràmetres
i criteris de qualitat tècnica, artística i de redacció argumental.

Article 25
Adequació d’horaris respecte de l’audiència potencial

Les societats prestadores del servei públic, dins del marc
dels objectius de servei públic adequaran els continguts i els
horaris de les seves programacions a les expectatives de la seva
audiència potencial.

Article 26
Programació informativa

La programació de caràcter informatiu és un dels fonaments
essencials per al compliment de la funció del servei públic
audiovisual. La informació ha de constituir l’eix fonamental de
la seva oferta i un espai de debat públic que estimuli la reflexió,
el coneixement de la realitat, l’actitud crítica i la participació
ciutadana. 

En tot cas, la informació i l’opinió hauran de quedar
clarament diferenciades.

Els servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears ha
de garantir l’accés a la informació i el coneixement i la
realització efectiva del dret a la llibertat d’informació. Per tant,
els mitjans públics han d’oferir una informació àmplia, veraç,
contrastada, imparcial, rigorosa, territorialment equilibrada i
precisa sobre les qüestions d’actualitat i actuar amb respecte als

drets dels usuaris. Aquesta informació i aquesta anàlisi han
d’ésser plurals i garantir l’accés dels grups socials, polítics,
culturals i associatius representatius.

Els programes i serveis de caràcter informatiu atendran tots
els grans esdeveniments de la vida democràtica, social,
institucional, política i econòmica de les Illes Balears i la seva
diversitat territorial.

S’ha de ser especialment rigorós amb el tractament del
terrorisme, situacions de conflicte i de tot tipus de violència en
els seus informatius, amb especial respecte i atenció a la
sensibilitat de les víctimes.

Les societats prestadores del servei públic es dotaran d’un
manual de normes d’estil i línies de producció per als seus
informatius amb l’objectiu de garantir el rigor periodístic i el
bon ús del llenguatge, amb aquest d’objectiu s’establiran criteris
de normalització i correcció lingüístiques. A aquests criteris
s’afegiran precisions per als distints gèneres de la resta de
programació.

Article 27
Programació d’entreteniment

L’oferta programàtica ha de ser destinada a l’entreteniment
de qualitat per a tots els ciutadans. Aquesta programació no
podrà entrar en contradicció, en cap cas, amb els objectius
generals i les definicions bàsiques que han de regir l’activitat de
servei públic de l’Ens Públic.

Així mateix, es procurarà oferir accés als esdeveniments
institucionals, socials, culturals i esportius, dirigits a tots els
sectors de l’audiència. 

Article 28
Cobertura institucional i comunicacions oficials

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les
seves societats filials han de difondre les declaracions i
comunicacions oficials que siguin d’interès públic. 

El servei públic de comunicació audiovisual ha de dur a
terme les activitats de publicitat i comunicació institucional
previstes a la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat
institucional de les Illes Balears. 

Article 29
Processos electorals

En els processos electorals s’haurà de tenir en compte la
normativa electoral pròpia o específica de cada procés a l’hora
d’establir els criteris de representació i proporcionalitat en els
espais gratuïts, en la informació electoral i en els debats.

No es podrà dur a terme publicitat institucional durant el
període electoral, que és el comprès entre el dia de la publicació
de la convocatòria de qualssevol eleccions o d’un referèndum
amb incidència en el territori de les Illes Balears i el dia de la
votació, en els termes de la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de
publicitat institucional de les Illes Balears.
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Article 30
Dret d’accés

Sense perjudici de l’establert en els processos electorals,
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha de garantir
l’accés a la programació de grups socials i polítics
representatius de cadascuna de les Illes que conformen la
societat balear, amb l’objectiu de fer efectius el dret de
participació i el principi de pluralisme.

Article 31
Dret de rectificació

Les societats prestadores del servei públic se sotmetran als
procediments contemplats a la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de
març, reguladora del dret de rectificació, sobre el dret de tota
persona, natural o jurídica, a rectificar les informacions difoses
per aquelles.

TÍTOL IV
FOMENT DE LA PRODUCCIÓ PRÒPIA

Article 32
Sector audiovisual com a sector estratègic

Es reconeix el caràcter estratègic del sector audiovisual de
les Illes per la seva importància social i econòmica, i com a
instrument per a la promoció turística, a més de mitjà per a la
promoció i la divulgació de la cultura, la història i la llengua
pròpia, així com per a la transmissió dels valors superiors de la
nostra Constitució i del nostre Estatut d’Autonomia.

Article 33
Foment del sector audiovisual

Cal fomentar, promoure i protegir el sector audiovisual de
les Illes Balears tant pel que fa a la indústria i al colAlectiu
professional, com a la producció i la potenciació d’obres i
continguts audiovisuals balears.

TÍTOL V
MODEL DE GESTIÓ

Article 34
Gestió directa

El model de gestió previst per a la prestació del servei públic
és el de gestió directa, juntament amb l’aplicació de fórmules de
colAlaboració amb el sector privat. Es configura així un model
de gestió continuador del model actual, amb la garantia de
respectar els estàndards de qualitat, eficàcia i eficiència

Article 35
Reestructuració del grup IB3

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears, realitzarà les
gestions necessàries per adaptar la composició actual del grup
IB3, integrat per l’Ens Públic i dues societats filials, a una
estructura administrativa que permeti maximitzar l’eficiència
econòmica envers la prestació del servei públic.

La reestructuració administrativa prevista a aquest article es
durà a terme durant la vigència del present mandat marc.

En cap cas la maximització de l’eficiència econòmica,
aplicada davant aquesta adaptació, no significarà la pèrdua ni
l’amortització de llocs de feina.

TÍTOL VI
CONTRACTES PROGRAMA I FINANÇAMENT

Article 36
Finançament públic

El finançament de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i de les seves societats filials ha de ser suficient per al
compliment de les obligacions del servei públic en els termes
que prevegin les lleis anuals de pressuposts. 

El contracte programa haurà de preveure, com a mínim, les
aportacions amb càrrec als pressuposts de la comunitat
autònoma destinades a la prestació del servei públic de ràdio i
televisió.

Article 37
Sanejament i garanties per a la viabilitat

La comunitat autònoma de les Illes Balears garantirà la
viabilitat present i futura del grup IB3 mitjançant les
aportacions necessàries per liquidar el deute generat des de la
seva creació. El contracte programa o un acord específic entre
les parts especificarà les actuacions necessàries per cobrir
aquesta garantia.

Article 38
Accés al mercat publicitari

Tal i com estableix l’article 29 de la Llei 15/2010, de
l’EPRTVIB, el contracte programa haurà de preveure, entre
d’altres, els criteris per a l’emissió de publicitat i de l’obtenció
d’ingressos per aquesta via. Això, sense perjudici de respectar
els límits establerts per la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, així com la normativa pròpia de la
comunitat autònoma.

Article 39
Contracte programa

El contracte programa serà subscrit pel Govern i l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per tal de
desenvolupar els objectius prevists en el present mandat marc,
amb el contingut mínim previst a l’article 29.2 de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, amb una vigència de tres anys.

Prèviament a la seva aprovació, el Govern haurà d’informar
el Parlament, del contingut del contracte programa i, anualment,
haurà d’informar també de la seva execució i dels resultats.
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Disposició final primera
Aprovació del contracte programa

El contracte programa s’haurà d’aprovar en el termini de sis
mesos des de la publicació del present mandat marc pel
Parlament de les Illes Balears.

Disposició final segona
Entrada en vigor

El present mandat marc entrarà en vigor a partir del dia de
la seva publicació. 

Disposició final tercera
Publicació

El present mandat marc s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 d'abril de 2014, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14079/13, relativa a víctimes
de la Talidomida, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears celebra la sentència del

jutjat de primera instància numero 90 de Madrid, com una
primera i important passa per reconèixer les persones amb
minusvalidesa provocada pel consum de Talidomida com a
víctimes d’una mala comercialització d’un producte
farmacèutic.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que tramiti davant el Centre d’Investigació
d’anomalies congènites de l’Institut Carlos III l’avaluació de
totes aquelles persones amb malformacions congènites
produïdes durant la gestació i compatibles d’esser causades pel
consum de Talidomida sigui quina sigui la data de gestació,
sense la limitació de dades fixades en el Reial Decret
1006/2010.”

A la seu del Parlament, 30 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 d'abril de 2014, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 15392/13, relativa a regulació
de les cigarretes electròniques, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
“El Parlament de les Illes Balears insta l’Agencia Española

del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) i l’Instituto
Nacional de Consumo (INC) a continuar un estudi exhaustiu
sobre la composició d’aquests productes, a fi de determinar
l’existència de substàncies no declarades entre els seus
components i el seu possible impacte negatiu sobre la salut.”

A la seu del Parlament, 29 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 396/14, relativa a comerç just, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
“1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport

al Comerç Just, com una eina per donar a conèixer i lluitar
contra les desigualtats econòmiques entre el nord i el sud per
representar una alternativa  de consum responsable.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reconeixent la importància i la
necessitat de formar l’alumnat de les Illes Balears en la cultura
del consum responsable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar donant suport a les entitats no
lucratives que treballen per aconseguir el canvi de la cultura de
consum compulsiu i irresponsable cap a una cultura de consum
sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets
humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Direcció General de Salut Pública i Consum
continuï assumint i impulsant la formació dels més joves sobre
els processos de producció i comercialització dels productes
més consumits, per tal que l’alumnat pugui conèixer què
signifiquen les pròpies accions de consum, mitjançant els
programes que desenvolupen, des de fa molts d’anys, entitats no
lucratives.



9468 BOPIB núm. 149 -  2 de maig de 2014

5. El Parlament de les Illes Balears, en coherència amb el
suport manifestat vers el Consum Responsable, expressa la seva
voluntat de consumir preferentment productes provinents del
Comerç Just.”

A la seu del Parlament, 29 d'abril de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana maría Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

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 16 d'abril de 2014, rebutjà el Punt 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 14079/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a víctimes de la Talidomida.
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 16 d'abril de 2014, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 15392/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a regulació de les cigarretes
electròniques. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril de
2014, rebutjà la proposició no de llei RGE núm. 494/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de
seguretat privada. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril de
2014, rebutjà la proposició no de llei RGE núm. 1059/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de la figura
de l'indult. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 23 d'abril de 2014, rebutjà la proposició no de llei
RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
compensacions i hostatge dels usuaris del Servei de Salut de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 23 d'abril de 2014, rebutjà la proposició no de llei
RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012. (BOPIB núm. 129,
de 20 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2014, rebutjà la proposició no de llei RGE núm. 15543/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a adequada gestió de la Renda
Mínima d'Inserció. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener 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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2014, rebutjà
la proposició no de llei RGE núm. 796/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a suport als equips directius i a
favor de la retirada dels expedients oberts per part de la
conselleria. (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 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2014, rebutjà
la proposició no de llei RGE núm. 1061/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resolució dels expedients als
directors dels instituts de Maó. (BOPIB núm. 136, de 7 de
febrer de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Economia i

Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, sobre els
costos de la seguretat social dels treballadors fixos discontinus
(RGE núm. 9685/14).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat,
qui, acompanyat de la cap de Gabinet i del cap de Premsa,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4466/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política industrial. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4467/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern per garantir el
compliment de la funció de servei públic de la radiotelevisió
autonòmica (procediment d'urgència). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4595/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de prestacions socials.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política industrial.

Palma, a 23 d'abril de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Vicepresident i
Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, sobre
la política general del Govern per garantir el compliment de la
funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica.

Motivació de la urgència: Ateses les polèmiques generades les
darreres setmanes que posen en dubte la gestió imparcial d'IB3
i de les presumptes ingerències del Govern a l'EPRTVIB.

Palma, a 23 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, sobre la
política general del Govern en matèria de prestacions socials.

Palma, a 24 d'abril de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4603/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9288/13, relativa a la
temporada turística i contractació laboral. (Mesa de 20 d'abril
de 2014).

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9288/13, relativa a la contractació laboral en la temporada
turística, la moció següent.

Temporada turística i contractació laboral

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en un termini de dos mesos, al
Parlament de les Illes Balears l’anàlisi i la quantificació de
l'indicadors del turisme responsable en les seves dimensions
social, econòmica i mediambiental, indicadors que el Govern es
comprometé a desenvolupar al Pla integral del turisme de les
Illes Balears 2012-2015, i de manera específica els següents:

a.- Indicador d’estacionalitat.
b.- Indicador de redistribució i responsabilitat turística.
c.- Ocupació laboral turística.
d.- Efectes indirectes de l’activitat turística en altres sectors.
e.- Nivells de competitivitat del producte turístic en
destinació.
f.- Formació turística.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini de dos mesos, el Pla
estratègic per a la desestacionalització de cadascuna de les Illes,
amb la participació dels consells insulars, amb les mesures
concretes a desenvolupar, que el Govern es comprometé a
elaborar el febrer de 2012.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el desenvolupament dels reglaments i plans
de qualitat prevists a la Llei del Turisme de les Illes Balears,
l’increment i la qualitat de l’ocupació laboral, la formació dels
treballadors, així com l’allargament de la temporada turística
siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar la modificació que afecta la contractació a temps
parcial introduïda a la Llei de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral de 2012 a favor dels drets dels treballadors i
de les cotitzacions públiques.

5. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears un compromís actiu en la redistribució justa dels
beneficis turístics entre empreses i treballadors en el marc dels
convenis colAlectius en negociació.

6. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears un major compromís en la intermediació laboral
del Servei Públic d’Ocupació de les Illes, i les oportunitats que
ofereix l’activitat turística, impulsant els acords individualitzats
amb les empreses turístiques, la formació i el programa de
formació amb compromís de contractació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a articular el diàleg necessari entre els diferents
sectors, agents econòmics i parts interessades, com a realitat
transversal (econòmica, social, territorial i cultural) que és el
turisme a les nostres illes, per acordar els paràmetres, les
condicions i les actuacions que donin contingut quantificat a la
Certificació de Responsabilitat Social Turística de les Illes
Balears, com impuls actiu i garantia que els beneficis del
turisme arribin a tots els sectors, als treballadors, a la cultura, a
la formació, al medi ambient i a l’àmbit social de les nostres
illes, entre d’altres.

Palma, a 25 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4413/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4414/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (II). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4415/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (III). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4416/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (IV). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4417/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4418/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4419/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Son
Espases. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4420/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Son
Llàtzer. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4421/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (V). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4422/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VI). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4423/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VII). (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4424/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son
Espases. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4425/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital d'Inca. (Mesa
de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4426/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4427/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son Llàtzer.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).
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RGE núm. 4428/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4429/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Can Misses.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4430/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Espases.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4431/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca. (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4432/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4433/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4434/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4435/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Can Misses.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4542/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 30
d'abril de 2014).

RGE núm. 4546/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Salut. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4549/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4550/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (Mesa de 30
d'abril de 2014).

RGE núm. 4551/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plaques identificadores imposades per la Llei de símbols.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4552/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
edifici exclòs de l'aplicació de la Llei d'ús dels símbols. (Mesa
de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4553/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sopar a San Francisco (I). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4554/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sopar a San Francisco (II). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4555/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sopar a Pasadena (I). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4556/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sopar a Pasadena (II). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4557/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espigó al port de Calanova. (Mesa de 30 d'abril de 2014).
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RGE núm. 4558/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades d'ús de l'Escola de Calanova (I). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4559/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades d'ús de l'Escola de Calanova (II). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4560/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades d'ús de l'Escola de Calanova (III). (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4561/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades d'ús de l'Escola de Calanova (IV). (Mesa de 30 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4562/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diners en efectiu al viatge als EUA (I). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4563/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diners en efectiu al viatge als EUA (II). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diners en efectiu al viatge als EUA (III). (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4565/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge oficial a Califòrnia. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4609/14, 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 25 d'abril.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4610/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(I). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4611/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(II). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4612/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(III). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4613/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(IV). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4614/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(V). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4615/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(VI). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4616/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació
laboral (I). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4617/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació
laboral (II). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4618/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a orientació
laboral (III). (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4619/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació laboral. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4620/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (I). (Mesa de 30
d'abril de 2014).

RGE núm. 4621/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (II). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4622/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (III). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4623/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (IV). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4624/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (V). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4625/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VI). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4626/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VII). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4627/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VIII). (Mesa de
30 d'abril de 2014).
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RGE núm. 4628/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (IX). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4629/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (X). (Mesa de
30 d'abril de 2014).

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca

Quin dia es va realitzar l'operació d'osteocondritis a
l'Hospital d'Inca el mes d'abril de 2014 per part del doctor
Monllau?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (II)

Quin criteri es va seguir per a la selecció del pacient que es
va beneficiar de la intervenció del doctor Monllau?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (III)

Sabia el conseller de Salut que es realitzaria aquesta
operació quirúrgica amb la intervenció d'un professional no
adscrit al sistema de salut públic de la comunitat autònoma?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (IV)

És habitual que un professional no adscrit al sistema de salut
pública de la comunitat autònoma operi en els quiròfans del
sistema de salut pública? En cas afirmatiu: quantes
intervencions s'han realitzat durant l'any 2013 als hospitals de
les Illes Balears?, a quins hospitals i quin nombre
d'intervencions quirúrgiques?, com es varen seleccionar els
pacients que es varen beneficiar d'aquest tipus d'intervencions
quirúrgiques?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca

Quina és la llista d'espera quirúrgica de traumatologia a
l'Hospital d'Inca a dia 1 d'abril de 2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Llista d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Manacor

Quina era la llista d'espera quirúrgica de traumatologia a
l'Hospital de Manacor a dia 1 d'abril de 2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Son
Espases

Quina era la llista d'espera quirúrgica de traumatologia a
l'Hospital Son Espases a dia 1 d'abril de 2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Son
Llàtzer

Quina era la llista d'espera quirúrgica de traumatologia a
l'Hospital Son Llàtzer a dia 1 d'abril de 2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (V)

Es va abonar alguna compensació econòmica al doctor
Monllou per la intervenció quirúrgica d'osteocondritis realitzada
a l'Hospital d'Inca dia 11 d'abril de 2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VI)

Donada la possibilitat que el doctor Monllou operés a la
nostra comunitat autònoma, no hi havia altres pacients que
podrien beneficiar-se dels seus coneixements a més del pacient
operat d'osteocondritis realitzada a l'Hospital d'Inca l'abril de
2014?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operació d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VII)

Es va comprar material ortoprotèsic per poder realitzar
aquesta operació?

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Son Espases

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Espases? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital d'Inca

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca?
Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Manacor

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i
2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Son Llàtzer

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Mateu Orfila

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu
Orfila? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Can Misses

Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Can
Misses? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Espases

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital Son Espases? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital d'Inca? Se solAlicita relació dels
anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital de Manacor? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita relació
dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu
Orfila

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Infeccions lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Can
Misses

Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital Can Misses? Se solAlicita relació
dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 22 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Administracions Públiques

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Administracions Públiques?

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

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Família i Serveis Socials

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria de
Família i serveis Socials?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Salut

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria de
Salut?

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

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Conselleria de Turisme i Esports

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria de
Turisme i Esports?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició de sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Plaques identificadores imposades per la Llei de símbols

Com considera el Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència que correspon procedir a l'adquisició i la instalAlació
de les plaques identificatives per a tots els immobles adscrits a
serveis públics, imposades per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Edifici exclòs de l'aplicació de la Llei d'ús dels símbols

Per quin motiu considera el Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència que l'edifici del Parlament de les Illes Balears està
exclòs de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sopar a San Francisco (I)

A quantes persones es va convidar a sopar per part del
Govern a San Francisco el 13 de novembre de 2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sopar a San Francisco (II)

Relació de persones es varen sopar a costa del Govern a San
Francisco el 13 de novembre de 2013?

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

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

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

Sopar a Pasadena (I)

A quantes persones es va convidar a sopar per part del
Govern a Pasadena el 14 de novembre de 2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sopar a Pasadena (II)

Relació de persones es varen sopar a costa del Govern a
Pasadena el 14 de novembre de 2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espigó al port de Calanova

Quina és la situació actual de la construcció d'un espigó al
port de Calanova?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'ús de l'Escola de Calanova (I)

Quines són les dades d'ús de l'Escola de Vela de Calanova
durant l'any 2011?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'ús de l'Escola de Calanova (II)

Quines són les dades d'ús de l'Escola de Vela de Calanova
durant l'any 2012?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'ús de l'Escola de Calanova (III)

Quines són les dades d'ús de l'Escola de Vela de Calanova
durant l'any 2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'ús de l'Escola de Calanova (IV)

Quines són les dades d'ús de l'Escola de Vela de Calanova
durant l'any 2014?

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

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

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

Diners en efectiu al viatge als EUA (I)

Quina va ser la quantitat de diners que es va portar en
efectiu metàlAlic al viatge als Estats Units d'Amèrica de
novembre de 2013, que es va ocultar a la resposta a la Pregunta
15063/2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Diners en efectiu al viatge als EUA (II)

Quina quantitat de diners en efectiu metàlAlic es va reintegrar
després del viatge als Estats Units d'Amèrica de novembre de
2013, que es va ocultar a la resposta a la Pregunta 15064/2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Diners en efectiu al viatge als EUA (III)

Quants diners en efectiu es varen utilitzar en el viatge als
Estats Units d'Amèrica de novembre de 2013?

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge oficial a Califòrnia

Desglossament de l'import de 19.321,11 euros, imputats al
Gabinet de Presidència, corresponent al viatge oficial a
Califòrnia realitzat el novembre de 2013.

Palma, a 24 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5
d'abril

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 25 d'abril de 2014?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (I)

En quines dates s'ha reunit la Comissió interdepartamental
per a l'elaboració de polítiques de joventut des de la seva
constitució?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (II)

En quines dates s'ha reunit la Comissió executiva d'acords,
com a òrgan colAlegiat de suport a la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
des de la seva constitució?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (III)

En quines dates s'ha reunit la Comissió tècnica permanent,
com a grup de treball de la Comissió interdepartamental per a
l'elaboració de polítiques de joventut des de la seva constitució?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (IV)

Quins han estat els temes tractats a les reunions de la
Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut des de la seva creació?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (V)

Quins han estat els acords presos per la Comissió executiva
d'acords, com a òrgan colAlegiat de suport a la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
des de la seva constitució?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut (VI)

Quins han estat els documents elaborats per la Comissió
tècnica permanent, com a grup de treball de la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
des de la seva constitució?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Orientació laboral (I)

Quants orientadors laborals treballen dia 1 d'abril de 2014 a
cadascuna de les oficines del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Orientació laboral (II)

Quina és la mitjana de persones ateses al dia per un
orientador laboral?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Orientació laboral (III)

Quantes persones foren ateses a cadascuna de les oficines
del Servei Públic d'Ocupació pel servei d'orientació laboral el
mes de març de 2014?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Intermediació laboral

Quantes persones treballen de manera específica i exclusiva
per a la intermediació laboral a cadascuna de les oficines del
Servei Públic d'Ocupació a 1 d'abril de 2014?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i

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

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (I)

Quantes actes ha incoat la conselleria a cadascuna de les
illes en matèria de relacions laborals el 2012?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (II)

Quin és l'import de les actes formulades el 2012 per la
conselleria en matèria de relacions laborals?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (III)

Quantes han estat les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals el
2012?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (IV)

Quin és l'import de les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals el
2012?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (V)

Quantes han estat les resolucions anulAlades a cadascuna de
les illes el 2012 en relació amb els expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (VI)

Quantes actes d'expedients sancionadors s'han incoat en
matèria de relacions laborals el 2013 a cadascuna de les illes?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (VII)

Quin és l'import de les actes en expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals aixecades el 2013?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (VIII)

Quantes han estat les resolucions confirmades corresponents
als expedients sancionadors en matèria de relacions laborals el
2013?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (IX)

Quin ha estat l'import de les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals de
2013?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de relacions laborals (X)

Quantes han estat les resolucions anulAlades el 2013 en
relació amb els expedients sancionadors en matèria de relacions
laborals a cadascuna de les illes?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4605/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paralització de
la tramitació del Decret de desenvolupament i implementació
de la Llei de símbols. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4716/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives per atendre les necessitats de les persones que tenen
cura dels dependents. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4717/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protecció del patrimoni cultural de la nostra comunitat
autònoma. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
signat amb l'Agència d'avaluació de les polítiques públiques.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4719/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
memòria de la Fundació Banc de Sangs i Teixits de les Illes
Balears 2013. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4720/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incorporació dels serveis d'extinció d'incendis i
salvament marítim de Menorca a la Xarxa Tetraib del Govern
de les Illes Balears. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4721/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació de directors. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4722/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni relatiu a "Balears, turisme cardioprotegit". (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajudes del Consorci de la borsa de places.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4724/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'estadística de les Illes Balears 2014-2017. (Mesa de 30
d'abril de 2014).

RGE núm. 4725/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre atur. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4726/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a EPA. (Mesa de
30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4727/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dades de
sinistralitat laboral. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4728/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
poblacional. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4729/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost als
cotxes de segona mà. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4730/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon
casino de la capital. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4731/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres del Palau de Congressos. (Mesa de 30 d'abril de
2014).

RGE núm. 4732/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització
de l'advocacia de la comunitat. (Mesa de 30 d'abril de 2014).

RGE núm. 4733/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsió de creixement econòmic per a les Illes Balears.
(Mesa de 30 d'abril de 2014).

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Paralització de la tramitació del Decret de desenvolupament i
implementació de la Llei de símbols

Per quin motiu el Govern ha decidit paralitzar la tramitació
del Decret de desenvolupament i implementació de la Llei de
símbols?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Iniciatives per atendre les necessitats de les persones que tenen
cura dels dependents

Quines iniciatives impulsa el Govern de les Illes Balears per
millorar la qualitat de vida de les persones, no professionals,
que tenen cura dels dependents, i prestar-los la formació
necessària per atendre les seves necessitats?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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.

Protecció del patrimoni cultural de la nostra comunitat
autònoma

Quines actuacions porta a terme la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge en relació amb la protecció i la
conservació del patrimoni cultural de la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni signat amb l'Agència d'avaluació de les polítiques
públiques

Ens pot explicar en què consisteix el conveni signat entre la
Conselleria d'Administracions Públiques i l'Agència d'avaluació
de les polítiques públiques?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Memòria de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, 2013

Com valora el Govern de les Illes Balears la Memòria de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de 2013?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incorporació del serveis d'extinció d'incendis i salvament
marítim de Menorca a la Xarxa Tetraib de les Illes Balears

Què suposa la incorporació dels serveis d'extinció d'incendis
i salvament marítim de Menorca per als objectius de la Xarxa
TetraIB del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renovació de directors

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la renovació de directors iniciada
amb el concurs publicat al BOIB el passat 25 de març?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni relatiu a "Balears, turisme cardioprotegit"

Sr. Conseller de Turisme i Esports, pot explicar en què
consisteix el conveni signat el passat 16 d'abril relatiu a
"Balears, turisme cardioprotegit"?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convocatòria d'ajudes del Consorci de la borsa de places

Ens pot explicar la nova convocatòria d'ajudes del Consorci
de la borsa de places?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'estadística de les Illes Balears 2014-2017

Quin és l'objectiu del Pla d'estadística de les Illes Balears
2014-2017?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades sobre atur

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre l'atur a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

EPA

Com valora el Sr. President les dades d'ocupació de les Illes
Balears donades per l'EPA?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades de sinistralitat laboral

Com valora el Sr. Conseller les darreres dades de sinistralitat
laboral a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, com va
evolucionat la població ocupada de les Illes Balears des de 2001
fins a l'actualitat?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Impost als cotxes de segona mà

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Govern continua
creient encertat l'impost balear als cotxes de segona mà?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segon casino de la capital

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quines gestions
ha fet amb l'equip de govern de Palma per donar solució al
conflicte del segon casino de la capital?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres del Palau de Congressos

Sr. Conseller de Turisme i Esports, com valora la situació de
paràlisi en què es troben les obres del Palau de Congressos de
Palma?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Utilització de l'advocacia de la comunitat"

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, considera
correcte el Govern continuar utilitzant l'advocacia de la
comunitat per als seus interessos partidistes?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Previsió de creixement econòmic per a les Illes Balears

Sr. President del Govern, com valora la previsió de
creixement econòmic per a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3266/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a mesures
preventives de caire social. (BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre de 2011).

Atesos els fets violents ocorreguts no fa massa a la
barriada de Son Gotleu de Palma, pensa la consellera de Salut,
Família i Benestar Social coordinar amb l'Ajuntament de
Palma i el Consell Insular de Mallorca mesures preventives de
caire social?

La Conselleria de Família i Serveis Socials està a la
disposició de l'Ajuntament de Palma per colAlaborar en
qualsevol actuació o mesura preventiva que dugui a terme a la
barriada de Son Gotleu.

Palma, 10 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3349/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Maó. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
de Maó?

Als anys 2011, 2012 i 2013 hi havia 90 places municipals i
17 conveniades amb el Govern.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 3676/11 i 3677/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives
a xifres d'exclusió social (I i II). (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quines són les xifres oficials d'exclusió social i de pobresa
durant els sis primers mesos del 2001 i del 2010?

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de
l'IBESTAT a partir de l'Enquesta de condicions de vida (ECV)
aplicades a les Illes Balears, la taxa de pobresa i exclusió social
en el primer semestre de l'any 2010 va esser del 26,7% el que
dóna un valor estimat de 297.201 persones i en el primer
semestre de l'any 2011 va esser de 28,2% un valor estimat de
315.681 persones, sobre el total de la població de les Illes
Balears, dades que corresponen a l'anterior legislatura.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5110/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
prestacions bàsiques. (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de
2011).

Al Ple de dia 22 de novembre, la consellera de Salut,
Família i Benestar Social va afirmar que "hi ha prestacions
bàsiques irrenunciables". Quines són aquestes prestacions
bàsiques irrenunciables, segons la consellera?

Atès que la persona que ocupava el càrrec de consellera de
Salut, Família i Benestar Social ja no l'exerceix, no podem
donar resposta a la iniciativa formulada.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5906/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència, novembre V. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de novembre?

L'ajuda econòmica de dependència es fa efectiva el darrer
dia del mes.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3270/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Fusteret de gener a març. (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial en el centre Es
Fusteret? Detall per mes.

Menors ingressats al centre Es Fusteret durant els mesos de
gener a març de 2012 detallat per mes i amb la mesura
corresponent:

Gener 2012.
- Internament en règim semiobert: 2; Internament en règim obert
i en règim tancat: -; Permanència de cap de setmana en centre:
1.

Febrer 2012.
- Internament en règim semiobert: 1; Internament en règim obert
i en règim tancat: -; Permanència de cap de setmana en centre:
1.
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Març 2012.
- Internament en règim semiobert: 1; Internament en règim
obert, en règim tancat i permanència de cap de setmana en
centre: -

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3271/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Mussol, de gener a març. (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial, en el centre Es
Mussol? Detall per mes.

Menors ingressats al centre Es Mussol durant els mesos de
gener a març i amb la mesura corresponent:

Gener 2012.
- Internament en règim semiobert: 1; Internament en règim
obert i convivència amb grup educatiu: -; Permanència de cap
de setmana en centre: 1.

Febrer 2012.
- Internament en règim semiobert, en règim obert, en
convivència amb grup educatiu i permanència de cap de
setmana en centre: -

Març 2012.
- Internament en règim semiobert, en règim obert: -;
convivència en grup educatiu: 1; permanència de cap de
setmana en centre: -

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3274/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats a Es Fusteret, abril. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig
de 2012).

Quants de menors ha estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret? Detall per
setmana..

Menors ingressats al centre Es Fusteret durant el mes d'abril
de 2012 detallat per mes i amb la mesura corresponent:

Abril 2012.
- Internament en règim semiobert: 3; Internament en règim
obert: -; Internament en règim tancat: 2;  Permanència de cap de
setmana en centre: 2.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

   

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7790/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Fins a 30/06/2013, n' s'ha produït cap acomiadament en cap
de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts.

Palma, 24 de febrer 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7835/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
8. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

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

No hi ha sentències.

Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8236/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a depuradores de
Ciutadella. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quines depuradores té previstes el Govern de les Illes
Balears per a la millora de les depuradores de Ciutadella en
els anys 2013, 2014 i 2015?

Té previst continuar amb les inversions en depuració, i
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
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Palma, 25 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 9773/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a drets dels
menors (II). (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor assenyala en el seu apartat 4.3. que el maltractament
institucional ha comportat un 0,53% de les seves intervencions.
Ens pot detallar quines han estat les causes concretes que han
vulnerat els drets dels menors i han ocasionat aquestes
intervencions.

Els motius han estat:
Mala praxi per part d'un professor.
Desacord amb les mesures adoptades per un centre educatiu

dirigides a menors amb necessitats educatives.

Palma, 3 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 9775/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
funcionament de l'Administració de Justícia. (BOPIB núm.
116, de 27 de setembre de 2013).

Quines han estat les queixes concretes sobre el
funcionament de l'Administració de Justícia que s'han
presentat en l'ODDM durant 2012?

1.- Queixa pel retard judicial en la solAlicitud de canvi de guarda
i custòdia.
2.- Desacord amb les mesures adoptades referents a visites
assignades judicialment a una menor.
3.- Retard al judici de guarda i custòdia perquè el pare es troba
en parador desconegut.
4.- Queixa per possible sentència desproporcionada a una
menor.
5.- Menor estranger amb documentació caducada  i necessita
que el seu pare resident a un altre país realitzi unes gestions per
autoritzar la renovació. Dificultats al jutjat.

Palma, 3 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 9833/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (I).
(BOPIB núm. 116, de 26 de setembre de 2013).

Ha aplicat la Conselleria d'Economia i Hisenda una
exempció de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats a l'escriptura pública de compravenda i
cancelAlació d'hipoteca de l'Hotel Rocamar, atorgada el 12 de
setembre de 2012 davant el notari Sr. Joan Trujillo Zaforteza,
amb el número 1249 del seu protocol, malgrat que aquests
imposts han de ser liquidats per la part venedora i aquesta no
és administració pública territorial i institucional ni
establiment de beneficència, cultura, seguretat social, docents
o de finalitats científiques?

D'acord amb el que disposa l'article 95 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, les dades solAlicitades de
transcendència tributària tenen caràcter reservat, i no poder ser
comunicades.

No obstant, cal destacar que a l'esmentada hi consta una
operació de compravenda, que està subjecta a la modalitat
transmissions patrimonials oneroses del ITPAJD, de
conformitat amb l'article 7 del RDL 1/1993, de 24 de setembre.

D'acord amb l'article 8.a) del mateix text legal, el subjecte
passiu de l'impost és l'adquirent, és a dir, el Consorci per a la
millora de les infraestructures turístiques. I això determina,
segons l'article 45.I.A.a) del repetit text legal, que la transmissió
estigui exempta de l'ITPAJD.

Finalment, cal informar que la posició de subjecte davant
l'Administració Tributària, no pot ser alterada per pactes privats,
d'acord amb l'article 17.4 de la Llei General Tributària i l'article
8 del RDL 1/1993.

Palma, 4 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 10051/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (II). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).

En quins extrems considera el Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts que l'actual sistema de finançament autonòmic va
empitjorar l'anterior?

Aquest conseller no ha manifestat mai que el sistema de
finançament derivat de la Llei 22/2009, va empitjorar la situació
que patia la Comunitat Autònoma amb l'anterior sistema de
finançament.

De fet tots els sistemes de finançament que s'han aprovat
amb l'actual Estat de les Autonomies han suposat una millora
tant al 2009 respecte del 2001, com el del 2001 respecte del
1996.

No obstant, l'actual sistema de finançament presenta
importants deficiències i per tant aquest conseller considera que
existeixen encara importants marges de millora.

Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 10397/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a improvisació del
Govern (I). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Troba encertat el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat
la improvisació del Govern de les Illes Balears entorn al
projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera?

El projecte de llei es va presentar en un entorn on la CAIB
havia de complir un dèficit del 0,7%, la qual cosa implicava uns
esforços que amb posterioritat i gràcies a les negociacions del
Govern de les Illes Balears, es varen reduir d'una forma molt
significativa. En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears, va
aconseguir unes distribucions de dèficit entre Comunitats
Autònomes de caràcter asimètric que atorgaven a la Comunitat
Autònoma un marge de dèficit de l'1,47% per l'any 2013.

Cal remarcar la millora d'ingressos a la Comunitat i el
comportament de control de despesa que també era millor que
el previst, i així ho acrediten els informes de seguiment PEF
elaborats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
En conseqüència, en cap moment es va tractar d'improvisació si
no de presa de decisions en funció de nous esdeveniments que
es produïren a posteriori.

Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 10886/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a terres
expropiades a l'autopista Eivissa-Aeroport. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, en quina
situació es troben les terres expropiades de l'autopista Eivissa-
Aeroport?

No puc respondre aquesta pregunta per ser incorrecta.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10888/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a comptadors
de cotxes a l'autopista Eivissa - Aeroport. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).

Sra. Conselleria d'Administracions Públiques, en quina
situació es troben els comptadors de cotxes a l'autopista
Eivissa - Sant Antoni?

Estan al lloc on va dir l'empresa que estarien quan es va
aprovar el projecte.
NOTA: Actualment les competències corresponen a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 11078/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a conseqüències reals
de la Llei de tributs. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).

Quines conseqüències ha tingut per a l'economia real de les
Illes Balears la llei de tributs que finalment no es va aprovar?

Nuls en la mesura que no s'ha implantat de forma efectiva,
així ho acrediten les dades d'ocupació de les Illes Balears. En tot
cas, la memòria econòmica que acompanyava aquest projecte de
llei, ja tenia previst un impacte "0" en l'activitat econòmica.

Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 11127/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a frau fiscal. (BOPIB
núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).

A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 12078/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de llots
a la concessionària TIRME. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Amb quin pressupost pensa pagar el tractament de llots a
la concessionària TIRME corresponents al període de 2012
fins a l'actualitat?

Des de la Direcció General de Recursos Hídrics es tramiten
expedients de cànon de sanejament als gestors de les
depuradores, no a TIRME.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 15022/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a efectius i mitjans
recuperació zona afectada per incendi forestal Andratx.
(BOPIB núm. 128, de 15 de desembre de 2013).

Quina és la relació en termes absoluts i relatius entre
mitjans humans i tècnics propis de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i els de les empreses
privades que treballen en la recuperació de la zona afectada
per l'incendi forestal d'Andratx?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
aplicat a la recuperació de la zona afectada per l'incendi
d'Andratx tots els mitjans humans i tècnics que han resultat
necessaris i es troben disponibles a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, en el Servei
d'Agents de Medi Ambient i a l'IBANAT.

D'altra banda, la resta de mitjans humans i tècnics de les
empreses privades implicades en treballs de recuperació de la
zona afectada per l'incendi d'Andratx són de difícil quantificació
doncs corresponen a intervencions de restauració o aprofitament
de la fusta cremada directament executades per part dels
diferents propietaris particulars afectats, o per empreses a les
quals aquests contracten per a la realització d'aquests treballs.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 15030/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla de restauració
incendi forestal Andratx. (BOPIB núm. 128, de 15 de desembre
de 2013).

En quina situació es troba la redacció del Pla de
restauració de la zona afectada per l'incendi forestal d'Andratx
succeït el juliol d'enguany, i quina és la previsió de calendari
d'aprovació i execució?

La redacció del Pla de restauració ambiental de l'àrea
incendiada d'Andratx, Estellencs i Calvià (juliol de 2013) va ser
completada definitivament el passat mes de novembre de 2013.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 15068/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre de 2013 (XII). (BOPIB núm. 128, de 15 de
desembre de 2013).

Quins viatges té previstos fora d'Espanya el Sr. President
del Govern de les Illes  Balears per a l'any 2013?

Els viatges oficials fora d'Espanya realitzats per part del
president del Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 són

els publicats oportunament en la seva agenda oficial, la qual es
troba a disposició de qualsevol interessat en la pàgina web
o f i c i a l  d e l  G o v e r n  d e  l e s  I l l e s  B a l e a r s
( h t t p : / / w w w . c a i b . e s / p i d i p / c o m u n i c a t s . d o ?
filtro=T&data=null&lang=ca), i s'actualitza permanentment a
través de les notes de premsa que diàriament emeten els
diferents gabinets de comunicació de les conselleries referents
a les seves principals actuacions, oferint una adreça electrònica
per a qualsevol aclariment (comunicacio@caib.es).

Palma, 11 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 15069/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (XIII). (BOPIB núm. 128, de 15 de
desembre de 2013).

Quins desplaçaments té previstos fora de la Comunitat
Autònoma, però sense sortir d'Espanya, el president del
Govern de les Illes Balears?

Els viatges oficials fora de la Comunitat Autònoma previstos
per part del president del Govern de les Illes Balears durant
l'any 2013 són els publicats oportunament en la seva agenda
oficial, la qual es troba a disposició de qualsevol interessat en la
pàgina web oficial del Govern de les Illes Balears
( h t t p : / / w w w . c a i b . e s / p i d i p / c o m u n i c a t s . d o ?
filtro=T&data=null&lang=ca), i s'actualitza permanentment a
través de les notes de premsa que diàriament emeten els
diferents gabinets de comunicació de les conselleries referents
a les seves principals actuacions, oferint una adreça electrònica
per a qualsevol aclariment (comunicacio@caib.es).

Palma, 17 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 15120/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per hospitalització (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per hospitalització
a l'Hospital de la Creu Roja, desglossat per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de novembre de 2013?

Pacients en hospitalització

Cirurgia general i digestiu
2010: 25; 2011: 9; 2012 i de gener a octubre 2013: -

Medicina interna
2010: 86; 2011: 56; 2012: 128; Gener a octubre 2013: 97

Traumatologia i cirurgia ortopèdica
2010: 1; 2011; 2012 i de gener a octubre 2013: -
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Total pacients en hospitalització
2010: 112; 2011: 66; 2012:128; gener a octubre 2013: 97

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 15122/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per prova diagnòstica. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per prova
diagnòstica a l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per
especialitat i anys des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de
novembre de 2013?

Pacients en proves diagnòstiques

Pneumologia
2010: 2; 2011, 2012 i de gener a octubre 2013: -

Oftalmologia
2010: 6.071; 2011; 3.713; 2012: 2.368
De gener a octubre 2013: 2.666

Otorrinolaringologia
2010: 1.811; 2011: 1.524; 2012 i de gener a octubre 2013: -

Urologia
2010: 2; 2011: -; 2012: 2; de gener a octubre 2013: 1

Total pacients en proves diagnòstiques
2010: 7.886; 2011: 5.237; 2012: 2.370
De gener a octubre 2013: 2.667

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 15124/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per rehabilitació. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per rehabilitació a
l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per any des de dia
1 de gener de 2010 fins dia 30 de novembre de 2013?

Pacients en rehabilitació

Rehabilitació
2010: 4.794; 2011: 5.053; 2012: 4.185
De gener a octubre de 2013: 3.663

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 15187/13 a 15194/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques programades (I a IV) i
intervencions quirúrgiques urgents (I a IV). (BOPIB núm. 128,
de 13 de desembre de 2013).

A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 15479/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies
hospitalàries del Servei de Salut. (BOPIB núm. 129, de 20 de
desembre de 2013).

Quines són les plantilles de les farmàcies hospitalàries del
Servei de Salut de les Illes Balears des de 2007 fins a dia 1 de
desembre de 2013, desglossat per any i hospital?

Servei de farmàcia Hospital Universitari de Son Espases

Categoria: 

Supervisora Unitat 
2007 a 2013: 1

ATS-DUE unid. hosp
2007: 17; 2008:16; 2009: 15; 2010: 15; 2011: 16; 2012: 15
2013: 17

ADJUNTO/FEA CE
2007: 14; 2008:15; 2009: 15; 2010: 15; 2011: 17; 2012: 17
2013: 17

Aux. infermeria unid. hosp
2007: 23; 2008: 22; 2009: 27; 2010: 27; 2011: 22; 2012: 20
2013: 20

Auxiliar Administratiu IISS
2007: 4; 2008: 5; 2009: 5; 2010: 5; 2011: 6; 2012: 5
2013: 4

Celador Dir. malalt
2007: 5; 2008: 5; 2009: 6; 2010: 6; 2011: 5; 2012: 4
2013: 4

Celador E. torn. AT D. TUR
2007: 1; 2008: 1; 2009: 1; 2010: 1; 2011: 1; 2012 i 2013: 0

Conductor
2007 a 2010: 0; 2011 a 2013: 1
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FEA Cap Secció CE
2007: 1; 2008: 1; 2009: 1; 2010: 1; 2011 a 2013: 0

Grup Administratiu
2007: 1; 2008: 1; 2009: 1; 2010: 1; 2011: 1; 2012: 2
2013: 1

Grup Administratiu Cap Grup
2007: 1; 2008: 1; 2009 a 2013: 0

Grup Administratiu Cap Secció
2007 a 2012: 0; 2013: 1

Grup Gestió
2007 i 2008: 0; 2009 a 2012: 1; 2012 i 2013: 0

Grup Tècnic
Grup Administratiu Cap Grup
2007: 0; 2008 a 2013: 1

J. Servei Far amb CE
2007 a 2011: 0; 2012 i 2013: 1

Subtotal
2007: 68; 2008: 71; 2009; 74; 2010: 74; 2011: 72; 2012: 67
2013: 68

Resident 4t any
2007 a 2010: 1; 2011 a 2013: 2

Resident 1r any
2007 a 2010: 2; 2011 a 2013: 1

Resident 2n any
2007: 1; 2008 a 2011: 2; 2012 i 2013: 1

Resident 3r any
2007 i 2008: 1; 2009 a 2012: 2; 2013: 1

Subtotal Residents
2007: 5; 2008: 6; 2009 a 2011: 7; 2012: 6; 2013: 5

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 15484/13 i 15485/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a malalties hepàtiques (III i IV). (BOPIB núm. 129, de
20 de desembre de 2013).

Quin ha estat el consum de medicació per les hepatitis
víriques, desglossat per tipologia i per cadascun dels anys del
període 2001-2013?

El consum de medicació, en nombre d'unitats, per les
hepatitis B i C només és disponible als sistemes d'informació a
partir d'abril de 2006.

hepatitis C hepatitis B
2006* 95.739 11.253
2007 215.809 15.973
2008 220.456 25.078

2009 283.948 27.429
2010 266.564 75.832
2011 181.941 37.883
2012 276.170 57.304
2013** 286.083 59.781

Període abril-desembre 2006
** Període gener-novembre 2013

Dins el tractament de l'hepatitis B s'hi ha inclòs el principi
actiu TENOFOVIR. El TENOFOVIR no és un medicament
exclusiu per a l'hepatitis B, també està indicat per VIH, i per
això només s'han comptabilitzat les unitats dispensades pel
servei de digestiu dels hospitals.

Quin ha estat el cost de la medicació per les hepatitis
víriques, desglossat per tipologia i per cadascun dels anys del
període 2001-2013?

El consum de medicació, en nombre cost, per les hepatitis B
i C només és disponible als sistemes d'informació a partir d'abril
de 2006.

hepatitis C hepatitis B
2006* 784.678,31   63.446,06
2007 1.284.965,33 222,043,18
2008 1.033.490,80 345.348,76
2009 1.327.833,77 360.514,37
2010 1.255.104,81 369.022,00
2011 848.662,88 396.944,67
2012 3.235.330,63 583.865,51
2013** 3.021.759,05 603.592,64

Període abril-desembre 2006
** Període gener-novembre 2013

Dins el tractament de l'hepatitis B s'hi ha inclòs el principi
actiu TENOFOVIR. El TENOFOVIR no és un medicament
exclusiu per a l'hepatitis B, també està indicat per VIH, i per
això només s'han comptabilitzat les unitats dispensades pel
servei de digestiu dels hospitals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.   
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Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 15495/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a emissaris
legals. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

Quants d'emissaris legals existeixen a Formentera, segons
el Govern de les Illes Balears?

A la Direcció General d'Ordenació del Territori no es té
constància de cap autorització d'un abocament a la mar a
Formentera. Sí que hi ha 3 expedients que es troben en
tramitació, pendent de rebre en els tres casos l'informe de
l'Administració de l'Estat, determinant per a la seva resolució.

Aquests expedients són:
a) 12/06, inicial el 21 de setembre de 20016, pendent

d'informe del Ministeri solAlicitat el 14 de juliol de 2009.
b) 1/08, iniciat el 25 de gener de 2008, pendent d'informe del

Ministeri solAlicitat el 4 de novembre de 2008.
c) 2/08, iniciat el 25 de gener de 2008, pendent d'informe del

Ministeri solAlicitat el 4 de novembre de 2008.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 15496/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a control
sobre emissions. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de
2013).

A Formentera quina mena de control du a terme el Govern
de les Balears sobre les emissions? (Quantitat i qualitat).

La Direcció General d'Ordenació del Territori de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori duu a terme
el control (quantitat i qualitat) dels abocaments a la mar dels
emissaris submarins autoritzats. Aquest control es realitza a
través del pla de vigilància que l'aprova juntament amb
l'autorització de l'abocament.

Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 15541/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per
ofegament. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Llistat de nombre de morts per ofegament a les Illes
Balears, des de l'any 2002 a 2012, desglossat per any i lloc a
on es produeix (piscina, mar o altres)?

Nombre de defuncions per ofegament a les Illes Balears (2002-
2012)

Any Piscina Aigües naturals Altres Total
2002 8 7 21 36
2003 6 18 16 40
2004 2 13 28 43
2005 4 18 11 33
2005 4 33 19 56
2007 3 31 18 52
2008 2 16 19 37
2009 1 2 15 18
2010 2 11 20 33
2011 5 24 13 42
2012 6 35 15 56

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 13/14 i 14/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (9 i 10). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, des de dia 1de gener de 2013 al 31de
desembre de 2013? Quina quantitat econòmica ha estat
abonada per l'Ibsalut per les interrupcions voluntàries de
l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades a la nostra Comunitat Autònoma i tenen solAlicitud
de reintegrament de despeses autoritzades pel Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1de gener de 2013 al
31de desembre de 2013?

Cap.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 34/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a pla hidrològic de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Per quin motiu el Pla hidrològic de les Illes Balears es
publica al BOIB dia 16 de desembre del 2013 quan el Consell
de Ministres el va aprovar dia 6 de setembre del mateix any.

Una vegada aprovat pel Consell de Ministres el Pla
hidrològic de les Illes Balears s'ha traduït i corregit al català, i
aquesta traducció s'ha fet amb els mitjans propis de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sense
despesa econòmica addicional. No com varen fer vostès amb la
seva proposta de Pla hidrològic de 2011 que varen gastar
19.701,44i de dobles públics per un servei de traducció del Pla
hidrològic.
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Per altra banda i només com a dada comparativa, dir-li que
el temps transcorregut, entre l'aprovació del Pla hidrològic de
2001 i la seva publicació en el BOIB, va ser d'1 any i 2 mesos
més tard, quan vostès governaven aquesta conselleria.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 103/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsió de pagaments
per part de SFM. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quina previsió de pagaments té la SFM respecte a les
empreses o entitats que estan pendents de pagaments en data
actual?

Respecte a les factures pendents de pagament de les
empreses i entitats que a dia d'avui estan pendents, està previst
que es vagin fent efectives a mesura que siguin conformes i
exigibles.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 114/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a educació bilingüe a
Espanya. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació de l'estudi
"Evaluación de un programa de educación bilingüe en España:
El impacto más allá del aprendizaje del idioma estrangero" en
el qual es posen de manifest els resultats quantitativament
negatius de l'aprenentatge de matèries no lingüístiques en
anglès?

L'aprenentatge de matèries no lingüístiques en anglès és el
referent a tota Europa per l'adquisició de coneixements en
aquesta llengua.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 115/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a educació bilingüe a
Espanya II. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Com pensa la Conselleria d'Educació contrarestar a les
illes els efectes negatius de l'aplicació del TIL, posats de
manifest en l'estudi:"Evaluación de un programa de educación
bilingüe en España: El impacto más allá del aprendizaje del
idioma estrangero"?

La Conselleria d'Educació té molt clar que la posada en
marxa del TIL és molt beneficiós per als alumnes de les Illes
Balears i les capacitats presents i futures.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 116/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a visites als centres
escolars per a la valoració del TIL. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quants de centres escolars ha visitat la consellera
d'Educació per a valorar in situ la implementació del TIL als
centres escolars de les Illes? Quins i en quina data?

La Conselleria dins l'àmbit de la seva autoorganització
exerceix les seves funcions.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 117/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vot de l'equip directiu
dels centres escolars. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Manté la Conselleria d'Educació el criteri que els docents
i els càrrecs directius dels centres públics (director, secretari,
cap d'estudis, etc.) han de votar, als òrgans colAlegiats
corresponents, segons les directrius de la Conselleria?

La Conselleria aplica la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 125/14, 127/14 i 128/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relativa a abocaments ilAlegals de voluminosos (I, III i IV).
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva funció
inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte als
abocaments ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la
legislatura fins a gener de 2014? Quantes sancions ha imposat
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la
seva funció inspectora i sancionadora en matèria de residus
respecte als abocaments ilAlegals de voluminosos des de l'inici
de la legislatura fins a gener de 2014? Quantes sancions de les
imposades s'han cobrat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva funció
inspectora i sancionadora en matèria de residus respecte als
abocaments ilAlegals de voluminosos des de l'inici de la
legislatura fins a gener de 2014?
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El terme "residus voluminosos" no es troba definit com una
categoria dins la normativa sectorial (Llei 22/2011, 28 de juliol,
de residus i sòls contaminants i normes de desenvolupament)
sinó que, colAloquialment, es troba constituït per residus de la
construcció i demolició, mobles i trastos vells, ferralla,
matalassos, restes d'aparells elèctrics i electrònics, etc., per la
qual cosa no és possible donar dades diferenciades al respecte.

Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 135/14, 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 ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 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?

Us comunic que les lleis són d'obligat compliment.

Palma, 7 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 181/14, 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 del compliment de la Llei.

Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 190/14, 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'Agricultura, Medi Ambient i
Territori 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 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, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 199/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears IX. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Compleix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb 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 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"?.

En relació amb l'assumpte de referència, vos comunic que
pràcticament la totalitat dels edificis dels que disposa la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, compleixen
amb el que preveu 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".

S'han detectat un mínim de dependències que no disposen de
la placa oficial, per a la qual cosa adoptam les mesures
necessàries per assegurar el compliment de la Llei.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 208/14, 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 3.3
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?
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Dependrà de la situació de cada un dels organismes obligats
per la normativa.

Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 217/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús els símbols
institucionals de les Illes Balears VII. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Compleix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori 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'aquest, a l'exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la comunitat Autònoma de les Illes
Balears"?

En relació amb l'assumpte de referència, vos comunic que
totes les dependències de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, compleixen 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".

Hem detectat un mínim de dependències que no disposen de
les banderes, per a la qual cosa adoptam les mesures necessàries
per assegurar el compliment de la Llei.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 226/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears 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"?

A dia d'avui no en consta cap.

Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 235/14, 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, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 468/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació
farmàcies 2013 IV. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quin és el nombre de farmàcies que han facturat a l'Ibsalut
durant l'any 2013?

Durant l'any 2013, han facturat a l'Ibsalut 437 establiments
d'oficina de farmàcia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 469/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació
farmàcies 2013 V. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quina va ser la facturació total de l'Ibsalut a les farmàcies
de les Illes Balears l'any 2013? Se solAlicita detall per illes.

L'import econòmic total (PVP) de facturació de les oficines
de farmàcia al Servei de Salut durant l'any 2013:

- Mallorca: 181.041.546,93i
- Menorca:  16.219.655,96i
- Eivissa-Formentera: 21.012.248,61i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 532/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Consell
Territorial de Serveis Socials dependència (I). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

L'Administració Autonòmica de les Illes Balears ha
presentat qualque alAlegació a la norma presentada en el
Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència que dóna
un any a les comunitats per incorporar al SISAAD tota la
informació requerida per l'IMSERSO?

No s'ha considerat necessària la presentació d'alAlegacions a
la norma presentada en el Consell Territorial de Serveis Socials
i Dependència.

Palma, 11 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 559/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a publicació del Pla
Hidrològic al BOIB. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Per quin motiu el Govern ha trigat gairebé tres mesos en
publicar el Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat al
Consell de Ministres el passat 6 de setembre de 2013?

Una vegada aprovat pel Consell de Ministres el Pla
Hidrològic de les Illes Balears s'ha traduït i corregit al català, i
aquesta traducció s'ha fet amb els mitjans propis de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sense
despesa econòmica addicional. No com varen fer vostès amb la
seva proposta de Pla Hidrològic de 2011 que varen gastar
19.701,44i de doblers públics per un servei de traducció del
Pla Hidrològic.

Per altra banda, i només com a dada comparativa, dir-li que
el temps transcorregut, entre l'aprovació del Pla Hidrològic de
2011 i la seva publicació en el BOIB, va ser d'1 any i dos mesos
més tard, quan vostès governaven aquesta conselleria.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 560/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a infraccions LECO
espais rellevància marins. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quants d'expedients per infracció de la LECO dins espais
de rellevància marins s'han obert des de l'inici de la present
legislatura?

El nombre total d'expedients per infracció dins espais de
rellevància des de l'inici de la present legislatura, són 306,
distribuïts en funció del tipus d'infracció en:

- Amarraments en llocs no autoritzats 8
- Bussejar sense autorització 3
- Sondejos 150
- Navegació 25
- Pesca 105
- Residus/abocaments 1
- Altres 8

Palma, 18 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 571/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a Ses Fontanelles, pla
de vigilància ambiental. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Què ha fet el Govern per assegurar el compliment del Pla
de Vigilància Ambiental de les obres a la zona humida de Ses
Fontanelles (Palma)?

El seguiment de les actuacions ha estat exhaustiu, amb la
revisió dels informes d'auditoria ambiental del Programa de
Vigilància Ambiental "Labores previas urbanización de Ses
Fontanelles, SUP 79/01".

L'Ajuntament de Palma ha tramès els informes d'auditoria
ambiental a la Direcció General de Recursos Hídrics, al Servei
de Protecció d'Espècies de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic i a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

El Servei de Protecció d'Espècies ha realitzat les següents
actuacions:

1. Ha verificat in situ, amb visites de la tècnica del Servei,
el correcte tancament de les colònies de la saladina
endèmica (Limonium barceloi) dins l'àmbit d'actuació de les
obres d'urbanització i edificació de Ses Fontanelles, sense
delectar-se cap incidència.
2. Ha efectuat la revisió tècnica del protocol de translocació
del Limonium barceloi a Ses Fontanelles.
3. Es va expeditar l'autorització de translocació inicial del
10% de dues colònies de Limonium barceloi amb registre de
sortida de 28 de gener de 2013, que posteriorment va esser
suspesa temporalment (RS 8943 de 8/03/2013) fins
l'avaluació de l'estudi d'inundabilitat. Dita autorització es va
reactivar (RS 36472 de 18/11/2013) després de comprovar
que les obres d'edificació no afecten la conservació de
l'espècie (RS 414 de 24/09/2013).
4. Es va expeditar l'autorització de translocació dels
tamarells afectats per les obres d'urbanització amb les
següents condicions: (1) realitzar la translocació en època no
vegetativa, (2) l'extracció dels exemplars s'havia de fer amb
el pa de terra sencer, prèvia poda de les branques i el tallat
net de les possibles arrels que surtin del cepelló per evitar
podriments i (3) els exemplars s'havien de plantar a nous
emplaçaments ecològicament adients per la seva
supervivència i correcte desenvolupament dins la futura
zona verda de Ses Fontanelles. S'ha verificat, amb visita in
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situ dels agents de medi ambient, el desenvolupament
correcte de les feines autoritzades.
5. Recompte i verificació de la troballa de dues subpoblació
de Limonium barceloi dins l'àmbit de la zona verda.
6. Seguiment i recompte del nombre d'exemplars a totes les
colònies del Limonium barceloi des de l'inici del Pla de
Recuperació al 2008 (BOIB 65 de 13/05/2008) a Ses
Fontanelles. Al 2013, la població total del Limonium
barceloi s'ha incrementat considerablement.
7. RecolAlecció de les llavors a les dues colònies situades
dins l'àmbit del projecte d'edificació i plantació en una altra
zona de Ses Fontanelles.
8. Al desembre de 2013, amb l'inici de les obres d'obertura
del carril que envoltarà el projecte d'urbanització, es va
realitzar una inspecció de les colònies de Limonium barceloi
constatant el correcte i bon desenvolupament de l'espècie.
9. S'ha comprovat en visites in situ la germinació i el bon
estat de les llavors plantades a la zona que no es veurà
afectada pel projecte.
10. S'ha supervisat tècnicament in situ la tasca de
translocació parcial de les poblacions, amb resultats inicials
correctes.

Palma, 19 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 680/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a prospeccions
petrolíferes i fragmentació estudis d'impacte ambiental.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Comparteix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que no s'avaluïn en el seu conjunt (i no
separadament) els projectes de prospeccions petrolíferes i
gasístiques que amenacen el nostre litoral?

La postura de la conselleria està perfectament definida als
escrits de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
publicada al BOIB.

Palma, 6 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 751/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pla
d'eliminació del xarampió. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).

En el pla de l'eliminació del xarampió de l'any 2012 a
l'apartat de conclusions consta que "la clara tendència
ascendent de la incidència dels tres darrers anys obliga a
reforçar les mesures tant preventives com de vigilància".
Quines noves mesures s'han fet durant l'any 2013 en matèria
preventiva i de vigilància?

Es demana sobre "noves mesures" en matèria de prevenció
i vigilància de xarampió, quan l'Informe al qual es fa alAlusió (el

del 2012) parla de "...reforçar les mesures...". En tot cas, en
resum i respecte a la prevenció directa s'ha baixat l'edat de
recepció de la primera dosi de vacuna (del 15 als 12 mesos
d'edat) i s'ha decidit baixar l'edat de recepció de la segona dosi
(de 6 anys a 3). Aquest darrer canvi entra en vigor el primer de
març de 2014. Respecte de la vigilància i prevenció indirecta,
tots els casos detectats s'han sotmès a investigació exhaustiva
amb  l'objectiu de detectar associacions entre casos, fer una
caracterització epidemiològica i virològica el més completa
possible dels casos i brots, s'han  indicat -quan han estat
necessaris- mesures de prevenció a l'entorn dels casos
(vacunació), i s'han intensificat mesures de difusió de la
informació sobre la situació epidemiològica de la malaltia,
essencialment documents d'actualització (públics) i documents
d'alertes al sistema sanitari.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 782/14 i 783/14, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
CIP autonòmiques per a dones embarassades i menors 2013.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quants CIP autonòmiques s'han lliurat a dones
embarassades i a menors durant l'any 2013?

S'han lliurat 93 i 15.979 CIP autonòmiques a dones
embarassades i menors durant l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A les Preguntes RGE núm. 826/14 a 828/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
estalvi en despesa farmacèutica (II a IV). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, durant 2013, que correspon a l'aportació dels
ciutadans mitjançant el nou copagament farmacèutic?

L'estalvi estimat de l'any 2013 per la modificació del
percentatge d'aportació dels ciutadans s'aproxima a
9.061.175,44i.

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

Amb la modificació dels percentatges d'aportació, el
concepte d'actiu/pensionista ha canviat pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes d'informació
de la prestació farmacèutica a aquesta nova situació. Per aquest
motiu, és difícil conèixer amb exactitud l'estalvi desglossat per
règims, actiu i pensionista.

En el cas dels usuaris pensionistes (TSI002), s'aproxima el
càlcul restant a l'aportació dels usuaris l'import en concepte de
reintegrament de despeses.
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Així durant l'any 2013, l'aportació dels usuaris TSI002 ha
estat de 11.000.970,71i i l'import dels reintegraments
corresponents al mateix període puja a 2.816.539,03i.

En conclusió l'estalvi estimat de l'any 2013 per la
modificació del percentatge d'aportació dels usuaris pensionistes
s'aproximaria a 8.184.431,68i

* Per a tots aquests càlculs no s'han tingut en compte els usuaris
amb TSI001, que, amb anterioritat a aquesta modificació podien
ser actius o pensionistes.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, durant 2013, que correspon a l'aportació de les
persones actius, que aporten més del 10% mitjançant els nous
copagaments farmacèutics?

Amb la modificació dels percentatges d'aportació, el 
concepte d'actiu/pensionista ha canviat pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes d'informació
de la prestació farmacèutica a aquesta nova situació. Per aquest
motiu, és difícil conèixer amb exactitud l'estalvi desglossat per
règims, actiu i pensionista.

En el cas dels usuaris actius (TSI003, TSI004 i TSI005)
s'aproxima el càlcul de la manera següent:

- TSI003 es manté la mateixa aportació 40%
- TSI004 es calcula l'estalvi aplicant una aportació del 40% en
lloc del 50% que paguen actualment. La diferència és de
768.551,17i
- TSI005 es calcula l'estalvi aplicant una aportació del 40% en
lloc del 60% que paguen actualment. La diferència és de
108.192,59i. En aquest grup s'inclouen tots els usuaris amb
rendes superiors a 100.000i tant si són actius com pensionistes.

En conclusió, l'estalvi estimat de l'any 2013 per la
modificació del percentatge d'aportació dels usuaris actius
s'aproximaria a 876.743,76i.

* Per a tots aquests càlculs no s'han tingut en compte els usuaris
amb TSI001, que, amb anterioritat a aquesta modificació podien
ser actius o pensionistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 829/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (V). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, que correspon als medicaments que han estat
exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salud, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la DG de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, publicada en el BOE de 17 d'agost de 2012 i
modificada per BOE de 25 de setembre, durant l'any 2013?

La mitjana mensual de despesa dels medicaments exclosos
de la prestació farmacèutica segons la Resolució de 2 d'agost de
2012, en el període gener a agost de 2012 va ser de
526.812,78i.

A partir de setembre de 2012, només es financen per a
determinades indicacions alguns dels medicaments exclosos. La

mitjana mensual de despesa d'aquests medicaments, de gener a
desembre de 2013, ha estat de 26.318,84i.

Per tant, l'estalvi mensual aproximat seria de 500.493,94i.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 830/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (VI). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, durant 2013, atribuïble al Reial Decret llei
9/2011?

Actualment no es pot estimar la xifra d'estalvi atribuïble al
RDL 9/2011 per a l'any 2013. A les preguntes parlamentàries
8497/2013 i 12792/2013 es va fer una aproximació calculant
manualment la diferència entre l'import real del període
solAlicitat i l'import calculat aplicant els preus vigents a agost de
2011.

A dia d'avui considerem que ja no es poden comparar els
preus d'agost de 2011 i els actuals. A més a més, han sortit al
mercat nous medicaments, noves presentacions i hi ha hagut
canvis de codi i baixes que fan que sigui impossible comparar
el fitxer de catàleg de medicaments de l'any 2011 amb el del
2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A les Preguntes RGE núm. 845/14 i 846/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a inauguració
del curs al Cercle Artístic i a l'IES Josep Maria Quadrado de
Ciutadella . (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

D'acord amb la resposta RGE 11308/13, la consellera no
va poder assistir a l'acte d'inauguració del curs del Cercle
Artístic de Ciutadella per raons d'agenda. Quin és l'altre acte
de l'agenda al qual va assistir la consellera que li va
impossibilitar participar de l'inici del curs del Cercle Artístic?
D'acord amb la resposta RGE 11309/13, la consellera no va
poder assistir a l'acte d'inauguració del curs de l'IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella per raons d'agenda. Quin és
l'altre acte de l'agenda al qual va assistir la consellera que li
va impossibilitar participar de l'inici del curs de l'IES?

Actes inherents al seu càrrec de caràcter inexcusable.

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

A la Pregunta RGE núm. 787/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compra de
productes farmacèutics a València. (BOPIB núm. 136, de 7 de
febrer de 2014).

Quin és el motiu pel qual els hospitals de la xarxa pública
de Mallorca compren productes farmacèutics a la farmàcia
Corbi Coloma Luis Alberto ubicada a València?

Els hospitals de la xarxa pública de Mallorca compren
fórmules magistrals a la farmàcia Corbi Coloma de València
quan per raons tecnològiques, de temps o de quantitat,
excedeixen la capacitat per a la formulació a l'hospital.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 789/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compra
dels hospitals públics a la farmàcia PM058. (BOPIB núm. 136,
de 7 de febrer de 2014).

Quin és el motiu pel qual els hospitals de la xarxa pública
de Mallorca coincideixen en la compra de productes a l'oficina
de farmàcia PM058?.

         La majoria dels productes que es compren a l'oficina de
farmàcia PM058 són fórmules magistrals. Aquesta farmàcia,
fins l'any 2013 era l'única a Mallorca autoritzada per la
Delegació General de Gestió Econòmica i Farmàcia per a
l'elaboració del nivell IV de formulació magistral a tercers. A
l'any 2013 la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
va resoldre aturar l'activitat de formulació magistral d'aquest
nivell. Les fórmules magistrals es demanen a les oficines de
farmàcia quan per raons tecnològiques, de temps o de quantitat,
excedeixen la capacitat per a la formulació a l'hospital.

Excepcionalment, també es demanen medicaments a les
oficines de farmàcia per a pacients que ingressen amb
tractaments no disponibles a l'hospital i que es consideren
insubstituïbles i no n'és possible el subministrament immediat
per la via habitual.

A més, alguna vegada s'han de demanar quantitats mínimes
de medicaments a les oficines de farmàcia per circumstàncies
extremes, com per exemple un retard en el pagament, exigències
de comandes mínimes o manca d'estoc al laboratori, que
impedeixen que es pugui gestionar la compra d'algun
medicament per la via habitual.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1026/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació I. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).

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

L'inici d'expedient té per objecte investigar els presumptes
fets denunciats, per tal que l'instructor del procediment
consideri els fets.

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

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 1042/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ajuntaments amb
serveis de veterinaris propis. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Quins ajuntaments disposen de personal i serveis de
veterinaris propis per dur el control sanitari d'animals de
l'espècie porcina que es destinen al consum privat, desglossat
per any, des de 2009 fins a finals de 2013?

No disposem d'aquesta informació, ja que és competència
dels ajuntaments.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 1043/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisis
triquinoscòpiques (I). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).

Quantes anàlisis triquinoscòpiques s'han realitzat,
desglossat per any i municipi, des de 2009 fins a finals de
2013?

 
Mostres de triquina a Mallorca.
Ajuntament d'Alaró: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament d'Alcúdia: 2009-2010: 1; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 3 
Ajuntament d'Algaida: 2009-2010: 3; 2010-2011: 7
2011-2012: 6; 2012-2013: 17
Ajuntament d'Andratx: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 18
Ajuntament d'Ariany: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament d'Artà: 2009-2010: 2; 2010-2011: 11
2011-2012: 23; 2012-2013: 35
Ajuntament de Banyalbufar: 2009-2010: 10; 2010-2011: 6
2011-2012: 0; 2012-2013: 4
Ajuntament de Binissalem: 2009-2010: 2; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Búger: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Bunyola: 2009-2010: 0; 2010-2011: 2
2011-2012: 0; 2012-2013: 2
Ajuntament de Calvià: 2009-2010: 27; 2010-2011: 29
2011-2012: 13; 2012-2013: 15
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Ajuntament de Campanet: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Campos: 2009-2010: 7; 2010-2011: 17
2011-2012: 10; 2012-2013: 20
Ajuntament de Capdepera: 2009-2010: 1; 2010-2011: 1
2011-2012: 6; 2012-2013: 2
Ajuntament de Consell: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Costitx: Ajuntament d'Escorca: 2009-2010: 0;
2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament d'Esporles: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament d'Estellencs: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Deià: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 2
Ajuntament de Felanitx: 2009-2010: 1; 2010-2011: 43
2011-2012: 30; 2012-2013: 30
Ajuntament de Fornalutx: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament d'Inca: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 1; 2012-2013: 0
Ajuntament de Lloret: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 3; 2012-2013: 1
Ajuntament de Lloseta: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0
Ajuntament de Llubí: 2009-2010: 1; 2010-2011: 1
2011-2012: 0; 2012-2013: 1
Ajuntament de Llucmajor: 2009-2010: 4; 2010-2011: 7
2011-2012: 5; 2012-2013: 6
Ajuntament de Manacor: 2009-2010: 7; 2010-2011: 29
2011-2012: 9; 2012-2013: 8
Ajuntament de Mancor de la Vall: 2009-2010: 0; 2010-2011:0
2011-2012: 1; 2012-2013: 0
Ajuntament de Maria de la Salut: 2009-2010: 0; 2010-2011: 0
2011-2012: 0; 2012-2013: 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 1044/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisis
triquinoscòpiques (II). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).

Quantes anàlisis triquinoscòpiques han donat un resultat
positiu, desglossat per any i municipi, des de 2009 fins a finals
de 2013?

No s'ha donat cap resultat positiu a la determinació de
triquina.

No obstant això, el dia 12 de novembre de 2012, el ColAlegi
Oficial de Veterinaris va comunicar que havia rebut una
notificació positiva de triquina en el municipi de Montuïri, tots
els productes carnis varen ser immobilitzats. Posteriorment es
va realitzar un segon anàlisi per confirmar o no la presència de
triquina i el 13 de novembre, el Laboratori de Salut Pública de
Palma, ens comunicà que s'havia realitzat la tècnica de
determinació de triquina mitjançant digestió artificial dels 50
grams dels pilars de diafragma del porc sospitós i el resultat
havia estat negatiu.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 1045/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anàlisi de la
triquina. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

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

La resposta a aquesta pregunta s'inclou dins la pregunta
1043/2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 1046/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
immobilitzacions cautelars de carn i/ productes carnis.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes immobilitzacions cautelars de carn i/o productes
carnis s'han realitzat, desglossats per any i municipi, des de
2009 fins a finals de 2013?

Només s'ha realitzat una immobilització cautelar dels
productes carnis elaborats a base d'un porc, que havia donat
resultat inicial positiu a triquina, en el municipi de Montuïri el
dia 12 de novembre de 2012. Posteriorment es va aixecar la
immobilització, atès que es va poder realitzar un segon anàlisi
i el resultat va ser negatiu.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 1260/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències
estructurals IES Berenguer d'Anoia. (BOPIB núm. 137, de 14
de febrer de 2014).

Què pensa fer la Conselleria davant les nombroses
deficiències que presenten les instalAlacions de l'IES Berenguer
d'Anoia d'Inca (cruis sobretot a la façana i zona de despatxos,
canonades dels banys velles i en mal estat, zones amb el
trespol en molt mal estat, gimnàs amb trespol no homologat,
absència de calefacció a l'edifici del gimnàs, els vestuaris i el
departament d'educació física, i un llarg etcètera?

Del llistat de deficiències abans esmentades, ha s'ha iniciat
el procés per poder-les arreglar, i es van executant coses com
reparar cruis, reposar el trespol.

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

A la Pregunta RGE núm. 1261/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a repartiment
equitatiu de l'alumnat immigrant al CEIP Llevant (Inca).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Què pensa fer la Conselleria d'Educació per assegurar el
repartiment equitatiu de l'alumnat immigrant, per evitar
situacions com la que pateix el CEIP Llevant (Inca)?

La Conselleria està en contacte amb les directors dels
centres per trobar les solucions més adients per cada cas.

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

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 1263/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències
instalAlacions CEIP Llevant (Inca). (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quan té previst la Conselleria d'Educació donar resposta
a les deficiències en les instalAlacions del CEIP Llevant (Inca)
tals com el mal estat de les portes d'accés al centre i del trespol
del pati, així com els cruis del menjador o les rajoles
desferrades del pati d'educació infantil?

Primer s'haurien de filtrar quines actuacions correspondrien
a l'Administració Local i quines a l'Autonòmica. En relació als
CEIP serien els ajuntaments els obligats mitjançant la Llei
Orgànica d'Educació 02/2006 a realitzar el manteniment dels
centres.

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

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 1265/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pati del CEIP
Ponent (Inca). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Té previst la Conselleria d'Educació instalAlar un tendal
que permeti que el pati pugui ser utilitzat pels infants del
centre els mesos de més calor?

Sabem de les necessitats que tenen els CEIP, i la Conselleria
davant aquestes necessitats prioritza les actuacions més urgents.

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

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 1266/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a insonorització
Pavelló CEIP Ponent (Inca). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer
de 2014).

Té prevista alguna actuació la Conselleria per tal
d'insonoritzar el pavelló del CEIP Ponent (Inca) que dificulta
el seu ús per a activitats grupals i familiars del centre?

No.

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

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 1268/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a calefacció CEIP
Miquel Duran i Saurina (Inca). (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quan pensa la Conselleria d'Educació solucionar el
problema de manca de calefacció (no n'hi ha i caps dels aires
condicionats del centre no funciona) al CEIP Miquel Duran i
Saurina?

La Conselleria ja ha iniciat el procés d'incautació d'aval.
Mentre es tramita, anirà executant d'ofici les deficiències que
presenta el centre en funció de la seva prioritat.

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

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 1269/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències a les
instalAlacions del CEIP Miquel Duran i Saurina (Inca).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quan pensa la Conselleria d'Educació solucionar les
problemes que presenten les instalAlacions del CEIP Miquel
Duran i Saurina d'Inca, tal i com els clots del pati, les
humitats, fugides d'aigua i degotissos?

Les deficiències del CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca,
degut a una mala execució de l'obra estan amb incautació d'aval.
De totes maneres, la Conselleria d'ofici ha anat arreglant una
sèrie de desperfectes com la reparació de goteres i humitats.

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

A la Pregunta RGE núm. 1270/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a deficiències
estructurals Aula Automoció IES Pau Casasnoves. (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Què pensa fer la Conselleria per solucionar les deficiències
estructurals que té l'Aula d'Automoció de l'IES Pau Casesnoves
des del curs passat?

L'actuació per a solucionar les deficiències ja està en marxa
i s'acabarà en els propers dies.

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

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 1271/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a goteres
poliesportiu IES Pau Casesnoves. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quan pensa la Conselleria arreglar les goteres del
poliesportiu de l'IES Pau Casesnoves?

D'acord amb els informes tècnics recaptats s'aconsella, abans
de decidir l'actuació a realitzar, fer un seguiment periòdic.

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

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 1272/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a restitució del torn
d'horabaixa PQPI IES Pau Casesnoves. (BOPIB núm. 137, de
14 de febrer de 2014).

Pensa restituir la Conselleria d'Educació el torn
d'horabaixa del PQPI que ha estat suprimit a l'IES Pau
Casesnoves?

Per al curs 14-15 es valorarà la possibilitat de restituir el
torn d'horabaixa del PQPI que es va suprimir amb l'anterior
govern.

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

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 1276/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat. David Abril i Hervás, relativa a escala incendis
IES Berenguer d'Anoia. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quan té previst la Conselleria d'Educació instalAlar una
escala d'incendis a l'IES Berenguer d'Anoia, tal i com obliga
la normativa?

L'escala d'incendis de l'IES Berenguer d'Anoia és una de les
actuacions prioritàries de la Conselleria.

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

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 1448/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Eivissa,
prospeccions i Gamonal (1). (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).

Ha estat informada la Conselleria d'Administracions
Públiques de les recents investigacions dels cossos de seguretat
de l'Estat a l'illa d'Eivissa, sondejant les entitats ecologistes
sobre les possibilitats que el malestar social a les Pitiüses
pogués ocasionar disturbis com els de Gamonal?

En resposta a la pregunta anterior us inform que no ha estat
informada.

Marratxí, 10 de març de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 1449/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Eivissa,
prospeccions i Gamonal (2). (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).

No creu el Govern que l'administració central, fent cas al
clam social i institucional unànime contra les prospeccions,
hauria de dedicar els seus esforços en fer un decret per aturar-
los i no en enviar els cossos de seguretat, per ordre del
Ministeri de l'Interior, a interrogar les entitats ecologistes de
les Pitiüses en previsió de possibles protestes?

El Govern de les Illes Balears desconeix, i no ens consta,
quines són les ordres que reben les Forces i Cossos de 
Seguretat de l'Estat dependents del Ministeri de l'Interior.

Marratxí, 10 de març de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 1785/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Abans de la concessió administrativa s'aplicaven els preus
públics fixats a l'Annex I de la "Resolució del conseller de
Turisme i Esports, per la qual es fixen els preus públics dels
serveis corresponents a l'Escola Nacional de Vela Calanova, per
a l'exercici 2013", publicada en el BOIB núm. 19, de 7 de febrer
de 2013.

Després de la concessió administrativa s'han d'aplicar els
preus oferts pel concessionari en la seva proposició econòmica
-sobre núm. 2-, que figuren recollits al Títol Concessional. 

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 1786/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Segons estableix l'apartat 6.2.2.a.6 de la base sisena del plec
de bases relatiu a les tarifes d'explotació de l'Escola de Vela
Calanova, "totes les tarifes presentades pel licitador en concepte
d'explotació de l'Escola de Vela Calanova s'han d'expressar en
euros; s'han d'entendre com a màximes -IVA no inclòs-, i s'han
d'ajustar al que estableixen la clàusula 10.1 i la clàusula 11 del
Plec de clàusules d'explotació, així com els models que figuren
en l'annex 3 d'aquest Ple de bases".

Segons estableix l'apartat 12.1 de la clàusula dotzena del
plec d'explotació, "l'adjudicatari té dret a percebre dels usuaris
les tarifes que hagi assenyalat en l'oferta".

La quantia màxima de les tarifes pels serveis que s'han de
prestar, així com les clàusules particulars que recullin les
condicions d'explotació, són les que fixi el títol de concessió,
sobre la base de l'oferta del concessionari".

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 1787/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (III). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Des del mes de novembre de l'any 2013 l'explotació la porta
el concessionari.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 1788/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

No, ha de cenyir-se a la seva oferta.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 1789/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (V). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

El concessionari queda obligat a realitzar la seva activitat
d'acord amb la seva proposta i l'adjudicació efectuada per la
Conselleria de Turisme i Esports. En aquest sentit, està obligat
a mantenir la continuïtat i la regulació dels serveis objecte de
concessió, llevat de causa de força major, i a fer front a les
circumstàncies adverses que es puguin produir, per a la qual
cosa haurà d'adoptar les mesures que corresponguin el més aviat
possible. Per garantir la continuïtat en la prestació dels serveis,
ateses les circumstàncies concurrents, l'Administració pot
establir serveis mínims que el concessionari haurà de complir
obligatòriament.

Cal indicar que els plecs d'explotació regulen la figura del
rescat per causes d'interès públic, conforme disposa la lletra d)
de la clàusula divuitena, establint la lletra I) la figura jurídica de
la resolució per incompliment del concessionari.

S'indiquen a les lletres a), b) i c) de l'apartat 20.3 els casos
en què especialment és procedent la declaració de caducitat per
incompliment per greu deficiència en la prestació dels serveis
mínims vinculats per greu retard en l'inici de la prestació dels
serveis, i per prestació deficient o abusiva dels serveis.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 1790/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (VI). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

La continuació de l'Escola de Vela és una obligació
ineludible del concessionari imposada per les bases dels plecs.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 1791/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Escola de Vela
Calanova (VII). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

No es té coneixement de cap obra que no hagi estat oferta
pel concessionari i admesa per l'Administració.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 1792/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a espigó del port
de Calanova. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

L'apartat 2.3 de la base segona del plec de bases estableix les
condicions mínimes que ha de complir formalment el projecte
bàsic, i la lletra f) defineix les obres de millora en l'accés de la
bocana, com a millores que podien proposar els licitadors en el
projecte bàsic.

L'apartat 2.4 de la base segona estableix que "tant el projecte
bàsic que ha de presentar el licitador, si escau, com les
instalAlacions han de complir els requisits legals exigibles, que
ha de preveure el projectista. El projecte ha de tenir en compte
aquests punts a l'objecte de poder complir les obligacions que,
per al concessionari, assenyala el Ple de clàusules d'explotació
per al projecte de construcció.

Així mateix, el concessionari ha de solAlicitar dels
organismes competents les llicències i autoritzacions
necessàries per dur a terme el projecte".

A la clàusula primera del plec d'explotació s'estableix que
"anteriorment a la presentació dels projectes d'execució s'han
d'aprovar els projectes bàsics de les obres de millores o variants
acceptades per l'Administració en la resolució d'atorgament de
la concessió".

Una vegada aprovats inicialment, els projectes bàsics han de
tramitar-se de conformitat amb el que indica l'article 71 de la
Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears.

Així mateix, els projectes d'execució han d'adaptar-se al que
preveu la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes
Balears, i a la normativa de desenvolupament d'aquesta. També
s'ha d'aplicar el que disposen la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
costes, i el Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, que la
desenvolupa"

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 1800/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'us dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Cap.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 1801/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Cap.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 1809/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denúncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria de Turisme i Esports? (BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014).

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



BOPIB núm. 149 -  2 de maig de 2014 9509

No s'han posat en coneixement d'aquesta Conselleria fets
que siguin sancionables a la Llei de símbols.

Palma, 13 de març.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 1810/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denúncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

No s'ha informat aquesta Vicepresidència i Conselleria de
Presidència de fets que siguin sancionables d'acord amb la Llei
de símbols.

Palma, 13 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 1818/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports per evitar
conductes sancionables. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Turisme i Esports en
relació amb la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears per evitar conductes sancionables?

A cap. La Llei està publicada i és d'obligat compliment.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 1819/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis de Vicepresidència i Conselleria de Presidència per
evitar conductes sancionables. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència en relació amb la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?

A cap. La Llei està publicada i és d'obligat compliment.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 1822/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a aplicació de la
disposició transitòria única de la Llei d'ús del símbols
institucionals. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Per quin motiu s'ha aplicat la disposició transitòria única
de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears
que permet els símbols no autoritzats durant un any després de
l'entrada en vigor de la Llei?

S'aplica en els supòsits que preveu i no són aquests.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 1832/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de
Turisme i Esports. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Té previst la Conselleria de Turisme i Esports iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei d'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?

La potestat sancionadora serà exercida, en el seu cas, per
l'òrgan competent en la matèria.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 1833/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència.(BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

Té previst la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
iniciar expedients sancionadors per infraccions a la Llei d'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears contra les
persones que utilitzin símbols no autoritzats en immobles
adscrits a serveis públics?

La potestat sancionadora serà exercida, si escau, per l'òrgan
competent en la matèria.
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Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 1834/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a mesures per
evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els ports.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Té previst la Direcció General de Ports i Aeroports prendre
mesures per evitar l'exhibició de símbols no autoritzats en els
ports de la CAIB?

La Llei està en vigor i és d'obligat compliment.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 1852/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

Com té previst la Conselleria de Turisme i Esports procedir
a l'adquisició i instalAlació de les plaques identificatives per a
tots els immobles adscrits a serveis públics, imposades per la
Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

El que correspongui.

Palma, 13 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 1853/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
140, de 7 de març de 2014).

Com té previst la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència procedir a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis
públics, imposades per la Llei d'ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears?

Com correspongui.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 1854/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a símbols no
autoritzats al Parlament. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

En cas de colAlaboració de símbols no autoritzats a l'edifici
del Parlament de les Illes Balears, té previst del Govern iniciar
un expedient sancionador contra la presidenta del Parlament
si no són retirats?

No és competència del Govern.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 1945/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestió de la torre
de control de l'Aeroport d'Eivissa (1). (BOPIB núm. 140, de 7
de març de 2014).

Disposa el Govern de cap informe de seguiment i/o
avaluació sobre la gestió de la torre de control de l'Aeroport
d'Eivissa, recentment privatitzada per AENA?

No. La informació ha estat facilitada a reunions amb
navegació aèria d'AENA pel que fa al seguiment i supervisió del
procés i amb AESA pel que fa a l'avaluació.

Palma, 7 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 1946/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestió de la torre
de control de l'Aeroport d'Eivissa (2). (BOPIB núm. 140, de 7
de març de 2014).

Quin seguiment fa el Govern, en el marc del comitè de
coordinació aeroportuària, de la gestió de la torre de control
de l'Aeroport d'Eivissa, per vigilar que el servei no es vegi
alterat per les noves circumstàncies?

El seguiment dels temes que tenen a veure amb el control
aeri es fan amb navegació d'AENA.

Palma, 7 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4402/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS i dels diputats no adscrits, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, sobre els resultats acadèmics del curs 2013-2014,
en relació amb els tres cursos anteriors, es especial d'aquelles
matèries no lingüístiques que s'han impartir en anglès d'acord
amb el decret TIL, així com sobre l'absentisme i la
conflictivitat escolar (rectificat mitjançant l'escrit RGE núm.
4518/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, conformement amb l'article 183.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, acompanyada dels responsables de
l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, de
l'Institut de Convivència i Èxit Escolar i del departament
d'Inspecció Educativa, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4516/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director general
d'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les
directrius de la direcció de l'EPRTVIB en relació amb el
compliment de la funció de servei públic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, conformement amb el punt 2n de la
Resolució de Presidència sobre aplicació de les normes
reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, admet
a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença del
director general de l'EPRTVIB, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB, per tal d'informar sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 4591/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre les dades de sinistralitat laboral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, conformement amb l'article 46 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
recapti la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la comissió esmentada, per tal d'informar
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 4599/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Salut
per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
10332/12, relativa a política general sanitària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'establert a l'article 161.3 del Reglament de
la cambra, acorda d'incloure en l'ordre del dia de la propera
sessió plenària el compliment de la moció alAludida (BOPIB
núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 4600/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 128/12,
relativa a institució de la Setmana Ramon Llull.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'establert a l'article 175.3 del Reglament de
la cambra, acorda d'incloure en l'ordre del dia de la propera
sessió plenària el compliment de la proposició no de llei
alAludida (BOPIB  núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



9512 BOPIB núm. 149 -  2 de maig de 2014

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4457/14. 

Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, la pregunta esmentada,
presentada per la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló, relativa a ús de l'article salat a IB3, publicada al BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014, i no inclosa a cap ordre del dia,
queda decaiguda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4446/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
símbols (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril d'enguany) per la
pregunta RGE núm. 4605/14, relativa a paralització de la
tramitació  del Decret de desenvolupament i implementació de
la Llei de símbols (publicada en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 9061/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4470/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
proposició no de llei esmentada, relativa a racionalització i
universalització de criteris per a instalAlacions fotovoltaiques i
desenvolupament del vehicle elèctric a les Illes Balears (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013); i, conformement amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució
de Presidència reguladora del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda d'aplicar el procediment
d'urgència solAlicitat a la proposició no de llei de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 1412/13

i 9598/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4471/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
les proposicions no de llei esmentades, relatives a seguretat en
el camí de cavalls i a estatut de la víctima del delicte, publicades
al BOPIB núm. 89, de 8 de març, i 116, de 27 de setembre,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.

1864/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4598/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la solAlicitud de compareixença esmentada, relativa a servei
d'orientació laboral del SOIB i l'atenció als colAlectius més
vulnerables, publicada al BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de
2014.

-  Pàg. 9394 i 9495. Respostes a preguntes formulades en el Ple,
apartat K)
On diu: RGE núm. 4049/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4070/14, ...

-  Pàg. 9402 i 9438. Informació, apartat B)
On diu: ... 760/14 i 765/14 i 768/14.
Hi ha de dir: ... 760/14 i 765/14 a 768/14.
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