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BV) RGE núm. 4824/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment de
la llengua blava l'any 2011.
9553
BX) RGE núm. 4825/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment de
la llengua blava l'any 2010.
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BY) RGE núm. 4826/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment de
la llengua blava l'any 2009.
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BZ) RGE núm. 4827/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a personal
d'IBABSA, salut animal.
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CA) RGE núm. 4828/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotacions
investigades l'any 2011.
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CB) RGE núm. 4829/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotacions
investigades l'any 2012.
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CC) RGE núm. 4830/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotacions
investigades l'any 2013.
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CD) RGE núm. 4831/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotacions
investigades l'any 2010.
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CE) RGE núm. 4832/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats de
laboratori, seguiment de la llengua blava.
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CF) RGE núm. 4838/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2009.
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CG) RGE núm. 4839/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2010.
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CH) RGE núm. 4840/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2011.
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CI) RGE núm. 4841/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2012.
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CJ) RGE núm. 4842/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2013.
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CK) RGE núm. 4843/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a analítiques
referents a la malaltia de les vaques boges l'any 2009.
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CL) RGE núm. 4844/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a analítiques
referents a la malaltia de les vaques boges l'any 2010.
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CM) RGE núm. 4845/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a analítiques
referents a la malaltia de les vaques boges l'any 2011.
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CN) RGE núm. 4846/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a analítiques
referents a la malaltia de les vaques boges l'any 2012.
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CO) RGE núm. 4847/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a analítiques
referents a la malaltia de les vaques boges l'any 2013.
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CP) RGE núm. 4852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar compliment
a l'article 48 de la Constitució Espanyola (I).
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CQ) RGE núm. 4853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar compliment
a l'article 48 de la Constitució Espanyola (II).
9557
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CR) RGE núm. 4866/14, 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 2 de maig.
9557
CS) RGE núm. 4867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a intervenció quirúrgica per hospitals.
9557
CT) RGE núm. 4868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa per hospitals.
9557
CU) RGE núm. 4869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a proves complementàries per hospitals.
9557
CV) RGE núm. 4870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a hospitals
públics.
9557
CX) RGE núm. 4871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
a hospitals públics.
9558
CY) RGE núm. 4872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
a hospitals públics.
9558
CZ) RGE núm. 4873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE realitzades
a l'Hospital Verge de la Salut.
9558
DA) RGE núm. 4874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut.
9558
DB) RGE núm. 4875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (I).
9558
DC) RGE núm. 4876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (II).
9558
DD) RGE núm. 4877/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (III).
9558
DE) RGE núm. 4878/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (IV).
9559
DF) RGE núm. 4879/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (V).
9559
DG) RGE núm. 4880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic.
9559
DH) RGE núm. 4881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic declarats objectors.
9559
DI) RGE núm. 4884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crema de rostolls sense
autorització.
9559

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia.
9560
B) RGE núm. 4968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi de millors
illes de Condé Nast Traveler.
9560
C) RGE núm. 4969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen
favorable emès pel Consell Consultiu en relació amb l'ordre d'implantació del Decret integrat de llengües.
9561
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D) RGE núm. 4970/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a commemoració
del Dia internacional de la família.
9561
E) RGE núm. 4971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'estada mitjana dels hospitals de les Illes Balears.
9561
F) RGE núm. 4972/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb l'avantprojecte de llei de comerç de les Illes Balears.
9561
G) RGE núm. 4973/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració amb la
FELIB.
9561
H) RGE núm. 4974/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord del
Consell balear de transports en relació a llicències d'autotaxi i els vehicles de classe C.
9561
I) RGE núm. 4975/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb les mesures aprovades per la Comissió per a la reforma de les administracions públiques.
9562
J) RGE núm. 4976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a XXXI edició del
Saló Nàutic.
9562
K) RGE núm. 4977/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta de
reducció del nombre de diputats.
9562
L) RGE núm. 4978/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a oferta turística dels party boats.
9562
M) RGE núm. 4979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional bàsica.
9562
N) RGE núm. 4980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dictamen del
Consell Consultiu sobre l'ordre del TIL.
9562
O) RGE núm. 4981/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament de les
beques universitàries.
9563
P) RGE núm. 4982/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou REB.

9563

Q) RGE núm. 4983/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte
de llei agrària.
9563
R) RGE núm. 4984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos en matèria d'atenció sanitària.
9563
S) RGE núm. 4985/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Ràpita.

9563

T) RGE núm. 4986/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei d'emprenedoria.
9563

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4661/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a directrius respecte de
modalitat i registres lingüístics.
9564
B) RGE núm. 4662/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llibre d'estil de la ràdio i la
televisió públiques.
9564
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4734/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de lluita contra incendis forestals.

9564

B) RGE núm. 4735/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei públic i gratuït de suport als joves emprenedors.
9565
C) RGE núm. 4736/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Aeroport.

9565

D) RGE núm. 4737/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució als problemes d'abastiment d'aigua potable del municipi
d'Es Migjorn Gran.
9566
E) RGE núm. 4738/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni.

9566

F) RGE núm. 4739/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reserva marina de Llevant.

9567

G) RGE núm. 4740/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació efectiva amb el Teatre d'Es Born de Ciutadella.
9567

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3348/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places geriàtriques
conveniades a Maó.
9568
B) A la Pregunta RGE núm. 3356/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Es Mercadal.
9568
C) A la Pregunta RGE núm. 3357/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Ferreries.
9568
D) A la Pregunta RGE núm. 3358/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Alaior.
9568
E) A la Pregunta RGE núm. 3360/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Ciutadella.
9568
F) A la Pregunta RGE núm. 3361/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Es Castell.
9569
G) A la Pregunta RGE núm. 3362/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Sant Lluís.
9569
H) A la Pregunta RGE núm. 3363/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de dependència
a Maó.
9569
I) A les Preguntes RGE núm. 4412/11 a 4415/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a renda
mínima d'inserció (I a IV).
9569
J) A la Pregunta RGE núm. 4989/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Escola de Primavera
de Serveis Socials.
9569
K) A la Pregunta RGE núm. 4996/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a places residencials
per a persones amb discapacitat.
9570
L) A la Pregunta RGE núm. 4220/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a pla d'eficiència de recaptació
de tributs (IV).
9570
M) A la Pregunta RGE núm. 1220/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a residències d'Eivissa.
9571
N) A les Preguntes RGE núm. 8007/13, 8050/13, 8093/13, 8135/13, 8178/13 i 8221/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a Consells d'Administració ISBA (I i II) i a cost dels Consells d'Administració ISBA (I, II, III i IV). 9571
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O) A la Pregunta RGE núm. 10049/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a ingressos procedents
dels diferents sistemes de finançament.
9571
P) A la Pregunta RGE núm. 10050/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de finançament
autonòmic (I).
9571
Q) A la Pregunta RGE núm. 10053/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistema de finançament
autonòmic (IV).
9571
R) A la Pregunta RGE núm. 10133/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a reactivar l'economia i crear
llocs de treball.
9571
S) A la Pregunta RGE núm. 10134/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a política fiscal pressupostada.
9572
T) A la Pregunta RGE núm. 10135/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a retirada definitiva dels nous
imposts (I).
9572
U) A la Pregunta RGE núm. 10136/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a retirada definitiva dels nous
imposts (II).
9572
V) A la Pregunta RGE núm. 10398/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a improvisació del Govern (II).
9572
X) A la Pregunta RGE núm. 10753/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements de
la llengua catalana a llocs de treball personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
9573
Y) A la Pregunta RGE núm. 13524/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica del
president (4).
9573
Z) A les Preguntes RGE núm. 13651/13 a 13656/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (I a V i VII).
9573
AA) A les Preguntes RGE núm. 13967/13 a 13970/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a regulació
de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets (I a IV).
9573
AB) A la Pregunta RGE núm. 15127/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves d'avaluació.
9573
AC) A la Pregunta RGE núm. 15140/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a servei d'oncologia
radioteràpica (I).
9574
AD) A la Pregunta RGE núm. 15569/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a edifici per al CEIP
Sa Bodega (I).
9574
AE) A la Pregunta RGE núm. 15570/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a edifici per al CEIP
Sa Bodega (II).
9574
AF) A la Pregunta RGE núm. 15577/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis signats entre
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i els ajuntament
9574
AG) A la Pregunta RGE núm. 113/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a destí dels sous estalviats en
nòmines per motiu de vaga.
9574
AH) A la Pregunta RGE núm. 129/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (I).
9574
AI) A la Pregunta RGE núm. 131/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (II).
9575
AJ) A les Preguntes RGE núm. 140/14, 149/14, 186/14, 195/14, 204/14, 213/14, 222/14, 231/14 i 240/14, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols institucionals de les Illes Balears i a ús dels símbols institucionals, III, XI, X, IX,
VIII, VII, IV i II.
9575
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AK) A la Pregunta RGE núm. 144/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears III.
9576
AL) A la Pregunta RGE núm. 474/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programes dependència
2013.
9576
AM) A la Pregunta RGE núm. 561/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedients per fondejos a
espais de rellevància marins.
9576
AN) A la Pregunta RGE núm. 809/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a falsejament informes
ambientals projecte prospecció Cairn Energy.
9576
AO) A la Pregunta RGE núm. 1027/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació II.
9576
AP) A la Pregunta RGE núm. 1039/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients . Conselleria
d'Educació IV.
9577
AQ) A la Pregunta RGE núm. 1040/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients. Conselleria
d'Educació V.
9577
AR) A la Pregunta RGE núm. 1052/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a fons de contingència.
9577
AS) A la Pregunta RGE núm. 1053/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit (I).
9577
AT) A la Pregunta RGE núm. 1054/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit (II).
9577
AU) A la Pregunta RGE núm. 1055/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit (III).
9577
AV) A la Pregunta RGE núm. 1056/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit (IV).
9578
AX) A la Pregunta RGE núm. 1057/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a sistema de finançament
autonòmic del 2009.
9578
AY) A la Pregunta RGE núm. 1098/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a menors amb
necessitats educatives especials.
9578
AZ) A la Pregunta RGE núm. 1099/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a menors que reben
educació especial i educació compensatòria.
9578
BA) A la Pregunta RGE núm. 1129/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a economia submergida a
Balears i pla especial contra el frau fiscal.
9579
BB) A la Pregunta RGE núm. 1131/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a embarcacions de pesca
d'arrossegament i potència autoritzada.
9580
BC) A la Pregunta RGE núm. 1133/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a protecció muntanyes
submarines.
9580
BD) A la Pregunta RGE núm. 1135/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balances fiscals vs.
"comptes públics territorialitzats".
9580
BE) A la Pregunta RGE núm. 1264/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a augment de ràtios i
problemes d'espai a les aules d'infantil al CEIP Ponent (Inca).
9581
BF) A la Pregunta RGE núm. 1267/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a aigua calenta al CEIP
Miquel Duran i Saurina (Inca).
9581
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BG) A la Pregunta RGE núm. 1278/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a abocaments a la finca
Sa Bassa Plana (Llucmajor).
9581
BH) A la Pregunta RGE núm. 1280/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tancament de la planta de
Coca-Cola i repercussions en la mobilitat a Palma.
9581
BI) A la Pregunta RGE núm. 1345/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de caps
d'Estudis per cursos.
9582
BJ) A la Pregunta RGE núm. 1428/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració del curs
2013-2014 de la UIB (I).
9582
BK) A la Pregunta RGE núm. 1429/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració del curs
2013-2014 de la UIB (II).
9582
BL) A la Pregunta RGE núm. 1439/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a composició de la Comissió
interdepartamental de joventut (III).
9582
BM) A la Pregunta RGE núm. 1440/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment a l'article
78 de la Constitució Espanyola.
9582
BN) A la Pregunta RGE núm. 1452/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Ses Fontanelles i detecció
de contaminació per metalls (1).
9582
BO) A la Pregunta RGE núm. 1480/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a informe jurídic prospeccions
petrolíferes des del punt de vista de dret ambiental.
9583
BP) A la Pregunta RGE núm. 1612/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a supressió del tren IncaPalma.
9583
BQ) A la Pregunta RGE núm. 1682/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a causes de l'avaria que
provocà retards.
9583
BR) A la Pregunta RGE núm. 1683/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures d'informació als
usuaris.
9583
BS) A la Pregunta RGE núm. 1684/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures per evitar més
avaries.
9584
BT) A la Pregunta RGE núm. 1685/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informes tècnics sobre
l'avaria del passat 13 de febrer.
9584
BU) A la Pregunta RGE núm. 1712/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a signatura d'ordre d'educació
per la consellera.
9584
BV) A la Pregunta RGE núm. 1724/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a deute de l'Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
9584
BX) A la Pregunta RGE núm. 1793/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús
9585
BY) A la Pregunta RGE núm. 1802/14, 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 d'Administracions Públiques.
9585
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1811/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
de la Conselleria d'Administracions Públiques per evitar conductes sancionables.
9585
CA) A la Pregunta RGE núm. 1825/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Administracions Públiques.
9585
CB) A la Pregunta RGE núm. 1830/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients sancionadors
contra les persones des de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
9585
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CC) A la Pregunta RGE núm. 1835/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a solAlicitud d'autorització
de símbols no autoritzats.
9586
CD) A la Pregunta RGE núm. 1836/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició
9586
i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Administracions Públiques.
CE) A la Pregunta RGE núm. 1841/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició
9586
i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
CF) A la Pregunta RGE núm. 1845/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Administracions Públiques.
9586
CG) A la Pregunta RGE núm. 1850/14, 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 Família i Serveis Socials.
9586
CH) A la Pregunta RGE núm. 1907/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obertura expedient
contra director d'IES de Marratxí (I).
9586
CI) A la Pregunta RGE núm. 1908/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obertura expedient
contra director d'IES Marratxí (II).
9587

(I).

CJ) A la Pregunta RGE núm. 1957/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de dia de Puigpunyent
9587

CK) A la Pregunta RGE núm. 2186/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a colAlaboració amb els
sectors econòmics per la intermediació laboral.
9587
CL) A la Pregunta RGE núm. 2187/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a facilitar la intermediació
laboral.
9587

(I).

CM) A la Pregunta RGE núm. 2189/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del SOIB
9587
CN) A la Pregunta RGE núm. 2190/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del SOIB (II).
9588
CO) A la Pregunta RGE núm. 2191/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del SOIB (III).
9588
CP) A la Pregunta RGE núm. 2192/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del SOIB (IV).
9588
CQ) A la Pregunta RGE núm. 2193/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del SOIB (V).
9588

CR) A la Pregunta RGE núm. 2194/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a propostes del SOIB
(VI).
9589
CS) A la Pregunta RGE núm. 2286/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Mussol, febrer 2014.
9589
CT) A la Pregunta RGE núm. 2288/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert, febrer 2014.
9589
CU) A la Pregunta RGE núm. 2289/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos centre
Es Fusteret, febrer 2014.
9589
CV) A la Pregunta RGE núm. 2290/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos a centre
Es Pinaret, febrer 2014.
9589
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3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4730/14.

9590

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 1212/14.

9590

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 2508/14.

9590

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8562/13.

9590

E) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 112/14.

9590

F) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 2517/14 a 2533/14.
9591

4. INFORMACIONS
A) Cessament de personal eventual.

9591

B) Nomenament de personal eventual.

9591

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014.

9592
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1. PLE DEL PARLAMENT

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Esperança Marí
i Joana M. Camps.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4810/13, relativa a adopció de mesures
tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a
fills i filles menors de víctimes mortals de violència de gènere,
amb les esmenes RGE núm. 4664/14 i 4665/14, del Grup
Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia del Govern de l'Estat a realitzar les reformes legislatives
pertinents, dins de l'anunciada reforma de l'Estatut de la
Víctima, per a l'adopció de mesures tendents a garantir
l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills i filles menors de
víctimes mortals de violència de gènere durant el temps que
transcorre entre la comissió del delicte i la sentència ferma, tot
això davant la situació de desemparament i vulnerabilitat en què
queden aquests menors.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema específic d’atenció
pedagògica i educativa per als fills i les filles de les víctimes
mortals de la violència de gènere, mitjançant la designació, quan
sigui necessari, de professorat de suport per al reforç educatiu."
A la seu del Parlament, 6 de maig de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
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 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig 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 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4461/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a símbols d'interès local per part dels
ajuntaments. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9825/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'ensenyament de llengües.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4462/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a decret de la Llei de símbols.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana M. Camps
i Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
G)
Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4448/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unitat de rehabilitació cardíaca
a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4460/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ciutadans a la televisió autonòmica.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4453/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòries públiques de
subvencions en espècie en matèria turística. (BOPIB núm. 148,
de 25 d'abril de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4455/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés d'escolarització per al
curs 2014-2015. (BOPIB núm. 148, de 25 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 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4459/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a arribada de turistes. (BOPIB
núm. 148, de 25 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 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4449/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació en matèria
d'emergències a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 148, de 25 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 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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J)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4451/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita de la secretària d'Estat de
Serveis Socials i Igualtat a les Illes Balears. (BOPIB núm. 148,
de 25 d'abril de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4458/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma sanitària. (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4452/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a marc de colAlaboració contra
l'economia submergida i el treball irregular. (BOPIB núm. 148,
de 25 d'abril de 2014).

Ordre de Publicació
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 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4447/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels plans biennals
dels comitès de desenvolupament de rutes dels diferents
aeroports de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 148, de 25
d'abril de 2014).

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

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4450/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Comissió consultiva de
convenis colAlectius. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig 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 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4456/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció del dèficit autoritzat.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4454/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de mòduls per al
sector agrari a la declaració de la renda per a l'exercici 2013.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4445/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pacte balear per la infància.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4228/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret
universal a rebre atenció sanitària. (BOPIB núm. 147, de 16
d'abril de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4463/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millors condicions laborals.
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

1.5. INFORMACIONS

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

Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del
diputat Sr. Miquel A. Mas i Colom.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, aprovà per assentiment l'informe esmentat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 4401/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del nou
REB.(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9667/13, relativa a portal d'accés a la informació, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar el més aviat possible, el portal d’accés a la
informació, en el qual està actualment treballant, i que permetrà
a qualsevol ciutadà accedir via telemàtica a una informació
actualitzada i comprensible de l’estat d’execució del
pressupost."
A la seu del Parlament, 6 de maig de 2014.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Director General de Ports i
Aeroports, davant la Comissió de Turisme, sobre la situació
del transport aeri a les Illes Balears.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessions dels dies 10, 24 d'abril i 2 de maig de 2014, tengué
lloc la compareixença del Sr. Director General de Ports i
Aeroports, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9668/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperar el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. (BOPIB núm. 116, de 27
de setembre de 2013).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de l'escrit RGE núm. 2494/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Salut.

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 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'abril de 2014, el Grup Parlamentari MÉS
retirà l'escrit esmentat, de solAlicitud de compareixença del
conseller de Salut sobre el funcionament del Servei de pediatria
de l'Hospital d'Inca, especialment al Servei d'urgències dels caps
de setmana.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre el funcionament i la problemàtica del
servei de pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca (RGE núm.
2619/14).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 d'abril de 2014, tengué lloc la compareixença
del Sr. Conseller de Salut, qui, acompanyat del director general
del Servei de Salut, del director d'Assistència Sanitària del
Servei de Salut, de la cap de Gabinet i de Comunicació del
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4865/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9825/13, relativa a
mesures necessàries per a l'ensenyament-aprenentatge de
llengües a les Illes Balears. (Mesa de 7 de maig de 2014).
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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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.
9825/13, relativa a política general en matèria d'ensenyament de
llengües, la moció següent.
Mesures necessàries per a l’ensenyament-aprenentatge de
llengües a les Illes Balears
Les societats modernes tendeixen cada vegada més al
plurilingüisme i, consegüentment, els sistemes educatius s'han
d'adaptar a aquestes necessitats, tot implementat les mesures
més adients per aconseguir la millora de la competència
lingüística dels ciutadans. Tot procés d'aquestes característiques
requereix diàleg i uns consensos mínims.
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears assumeix el cabdal
comunitari europeu sobre multilingüisme com el marc de
referència més apropiat per a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, seguint el mandat de l’Estatut d’Autonomia, a
protegir i defensar la llengua catalana com a llengua pròpia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i a valorar la riquesa
que representa el nostre patrimoni lingüístic i cultural.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir metodologies actives, funcionals i
adequades per a l’ensenyament de les llengües castellana,
llengua oficial en tant que llengua oficial de l’Estat, i anglesa,
com a principal interllengua a nivell europeu i global, dins el
nostre sistema educatiu.
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7. El Parlament de les Illes Balears constata que resulta
necessari que els ciutadans comptin amb una competència més
sòlida en llengua anglesa i que el sistema educatiu constitueix
una eina bàsica per aconseguir aquest objectiu.
8. El Parlament de les Illes Balears considera, a fi i efecte de
fer possible l’objectiu expressat en el punt anterior,
absolutament imprescindible assentar bé la implantació de
l’ensenyament en llengua anglesa a cada curs, avaluar-lo
adequadament i realitzar-ne una implantació progressiva.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida econòmica concreta i
específica per al tractament de llengües a l’ensenyament a la
nostra comunitat autònoma.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un pla de formació en llengua anglesa
del professorat de les Illes Balears i a continuar amb el
reciclatge de llengua catalana per als professionals del sector
que encara ho necessitin.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una partida econòmica per sufragar estades
a llocs de parla anglesa al professorat que ho necessiti de cara
a utilitzar l’anglès com a llengua vehicular dins el nostre
sistema educatiu.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els desdoblaments de les classes
d’anglès, per tal de reforçar el currículum entre l’alumnat i la
seva competència lingüística.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar que la implantació de qualsevol
innovació dins el sistema educatiu no suposarà cap prejudici per
a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, que
constitueix el segment més desprotegit.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, tenint en compte la situació de desavantatge social
en què es troba la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
a utilitzar el sistema educatiu per reequilibrar la situació
sociolingüística a la nostra comunitat autònoma, utilitzant,
sempre que calgui, i a criteri dels centres educatius, mesures de
discriminació positiva a favor de la llengua catalana.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir les ràtios més adequades a les Escoles
Oficials d’Idiomes de les Illes Balears per possibilitar
l’ensenyament de les llengües en les millors condicions i a
comptar amb els materials adequats per dur a terme la seva
tasca.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que encara
existeixen actituds lingüístiques anomenades en el camp de la
sociolingüística diglòssia i xovinisme a la nostra societat i
considera un element fonamental per a la millora del procés
d’ensenyament-aprenentatge de llengües reduir les esmentades
actituds.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar les infraestructures de les Escoles Oficials
d’Idiomes de les Illes Balears, tot fent especial esment a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i a la d’Eivissa ciutat i a
posar en funcionament, de cara al pròxim curs, l’extensió de
l’EOI de Santa Eulària del Riu.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar els plans d'acollida per a l'alumnat
nouvingut a les Balears, com a mecanisme d'incorporació a la
nostra societat.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre l’ensenyament a les EOI a noves
llengües, d’acord amb les necessitats que emanen del sector
turístic.
17. El Parlament de les Illes Balears, tenint en compte que
la comunitat autònoma té competències plenes en Educació,
insta el Govern de les Illes Balears a crear un equip propi
d’Auxiliars de Conversa de les Illes Balears.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a distribuir equitativament els seus recursos per a
l’aprenentatge de llengües entre les diferents illes que formen la
nostra comunitat autònoma.

RGE núm. 4645/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
llocs de treball de directius i de gestió. (Mesa de 7 de maig de
2014).

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que les innovacions en matèria
lingüística no suposin en cap cas una rebaixa en la qualitat
educativa al nostre sistema educatiu.

RGE núm. 4646/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat
d'abonament de productivitats variables. (Mesa de 7 de maig
de 2014).

20. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
les Illes Balears un retorn al consens i al diàleg entre els
diferents sectors del món educatiu com a elements
imprescindibles per fonamentar qualsevol innovació en matèria
de planificació lingüística a l’àmbit educatiu.

RGE núm. 4667/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre
industrial de l'Hospital Son Espases. (Mesa de 7 de maig de
2014).

Palma, a 5 de maig de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 4668/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
monitorització de mamografies i call center. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4669/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cita prèvia
i call center. (Mesa de 7 de maig de 2014).

Ordre de Publicació

RGE núm. 4670/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cita
especialitzada a l'Hospital d'Inca i call center. (Mesa de 7 de
maig de 2014).

RGE núm. 4637/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (I). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4671/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús del call
center. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4638/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic, Conselleria de Salut. (Mesa de 7 de maig de
2014).

RGE núm. 4639/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de tancament (I). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4640/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (III). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4641/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de tancament (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4642/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
pendent. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4643/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de pagament. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4644/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat
d'abonament de productivitats variables. (Mesa de 7 de maig
de 2014).

RGE núm. 4674/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a píndoles
de l'endemà, 2013. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4675/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a píndoles
de l'endemà, 2013 (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4676/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pensionistes i medicaments, 2011. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4677/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pensionistes i medicaments, 2012. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4678/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pensionistes i medicaments, 2013. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4679/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pensionistes i medicaments, 2010. (Mesa de 7 de maig de
2014).
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RGE núm. 4688/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de
govern. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4689/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de
govern (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4690/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de
govern (III). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4691/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de
govern (IV). (Mesa de 7 de maig de 2014).
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RGE núm. 4756/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paga
extraordinària d'antiguitat a l'ensenyament concertat (II).
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4757/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears.
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4758/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears
(II). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4759/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears
(III). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4704/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconeixements
mèdics als treballadors i treballadores de la Conselleria
d'Educació. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Xisca Maura. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4745/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prohibició
mural a Llucmajor. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Xavier Pericay. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a equip Atles.
(Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4762/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Mateu Cañellas. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a equip Atles
(II). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Xisco Amengual. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4748/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a equip Atles
(III). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4764/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Damià Tomàs. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4749/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a equip Atles
(IV). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4765/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Joan Font. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taules salarials
a l'ensenyament concertat. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4766/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Joan Pons. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taules salarials
a l'ensenyament concertat (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4767/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Som Balears,
Gemma Cardona. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taules salarials
a l'ensenyament concertat (III). (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4771/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute no
financer del Govern. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunions de
l'ensenyament concertat. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4772/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
especial de prestació d'assistència sanitària. (Mesa de 7 de
maig de 2014).

RGE núm. 4754/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunions de
l'ensenyament concertat (II). (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4755/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paga
extraordinària d'antiguitat a l'ensenyament concertat. (Mesa
de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4773/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
especials per prestació d'assistència sanitària. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
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RGE núm. 4774/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic de la decisió d'introduir una desgravació als
contractants d'una assegurança privada. (Mesa de 7 de maig
de 2014).
RGE núm. 4807/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a caps de
porcí vacunats l'any 2013. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4808/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a caps de
porcí vacunats l'any 2012. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4809/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a caps de
porcí vacunats l'any 2011. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4810/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a caps de
porcí vacunats l'any 2010. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4811/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a caps de
porcí vacunats l'any 2009. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4812/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotació
de porcí vacunats l'any 2013. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4813/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotació
de porcí vacunats l'any 2012. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4814/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotació
de porcí vacunats l'any 2011. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4815/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotació
de porcí vacunats l'any 2010. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4816/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a explotació
de porcí vacunats l'any 2009. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4817/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
extraccions de sang a caps de porcí l'any 2013. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4818/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
extraccions de sang a caps de porcí l'any 2012. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4819/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
extraccions de sang a caps de porcí l'any 2011. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4820/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
extraccions de sang a caps de porcí l'any 2010. (Mesa de 7 de
maig de 2014).

RGE núm. 4821/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
extraccions de sang a caps de porcí l'any 2009. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4822/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
de la llengua blava l'any 2013. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4823/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
de la llengua blava l'any 2012. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4824/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
de la llengua blava l'any 2011. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4825/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
de la llengua blava l'any 2010. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4826/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment
de la llengua blava l'any 2009. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4827/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a personal
d'IBABSA, salut animal. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4828/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
explotacions investigades l'any 2011. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4829/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
explotacions investigades l'any 2012. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4830/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
explotacions investigades l'any 2013. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4831/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
explotacions investigades l'any 2010. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4832/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats
de laboratori, seguiment de la llengua blava. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4838/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2009. (Mesa
de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4839/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2010. (Mesa
de 7 de maig de 2014).
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RGE núm. 4840/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2011. (Mesa
de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a proves complementàries per hospitals. (Mesa de
7 de maig de 2014).

RGE núm. 4841/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2012. (Mesa
de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
hospitals públics. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4842/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avisos de
seguiment de la malaltia de les vaques boges l'any 2013. (Mesa
de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4843/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges l'any
2009. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4844/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges l'any
2010. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4845/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges l'any
2011. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4846/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges l'any
2012. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4847/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges l'any
2013. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar
compliment a l'article 48 de la Constitució Espanyola (I).
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar
compliment a l'article 48 de la Constitució Espanyola (II).
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4866/14, 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 2 de maig.
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica per hospitals. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa per hospitals. (Mesa de 7 de
maig de 2014).

RGE núm. 4871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques a hospitals públics. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques a hospitals públics. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
realitzades a l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 7 de maig
de 2014).
RGE núm. 4874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (I). (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (II). (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4877/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (III). (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4878/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (IV). (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4879/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (V). (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic. (Mesa de 7
de maig de 2014).
RGE núm. 4881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic declarats
objectors. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crema de
rostolls sense autorització. (Mesa de 7 de maig de 2014).
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Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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

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.

Despesa acumulada (I)

Despesa acumulada (III)

Quina és la despesa acumulada a 31 de desembre de 2013 de
capítols 1, 2, 4 i 6, detallada per epígrafs comptables,
desglossada per cadascun dels centres de despesa adscrits al
Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre de despesa
de serveis centrals?

Quina és la despesa acumulada a 30 d'abril de 2014,
detallada per epígrafs comptables, corresponent a personal
temporal, desglossada per cadascun dels centres de despesa
adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre
de despesa de serveis centrals?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

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

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

Despesa acumulada (II)

Previsió de tancament (II)

Quina és la despesa acumulada a 30 d'abril de 2014 de
capítols 1, 2, 4 i 6, detallada per epígrafs comptables,
desglossada per cadascun dels centres de despesa adscrits al
Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre de despesa
de serveis centrals?

Quina és la previsió de tancament a 31 de desembre de 2014,
detallada per epígrafs comptables, corresponent a personal
temporal, desglossada per cadascun dels centres de despesa
adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre
de despesa de serveis centrals?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Previsió de tancament (I)
Quina és la previsió de tancament a 31 de desembre de 2014
de capítols 1, 2, 4 i 6, detallada per epígrafs comptables,
desglossada per cadascun dels centres de despesa adscrits al
Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre de despesa
de serveis centrals?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llistat de llocs de treball de directius i de gestió

F)

Llistat de persones que estan a llocs de treball de directius
i de gestió i que exerceixen com a directius sense nomenament
durant els anys 2012, 2013 i 2014.

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

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Deute pendent
Quin és el deute pendent de capítols 2 i 6, especificant l'any
al qual correspon el deute, a data 30 d'abril de 2014?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Llistat d'abonament de productivitats variables de 2012,
2013 i 2014, especificant els diferents motius i identificant els
incentius de totes les persones que estan a llocs de treballs de
directius i de gestió i que realitzen funcions de sotsdirector.
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Previsió de pagament
Quina és la previsió de pagament de factures pendents de
l'any 2013?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Mestre industrial de l'Hospital Son Espases
Quan va prendre possessió l'actual mestre industrial de
l'Hospital Son Espases? Se solAlicita la data completa.

Llistat d'abonament de productivitats variables
Llistat d'abonament de productivitats variables durant els
anys 2012, 2013 i 2014, especificant els diferents motius,
identificant els incentius de les directius de totes les gerències
adscrites al Servei de Salut de les Illes Balears, inclosos els
serveis centrals.
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

I)

Monitorització de mamografies i call center

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.

Per quins motius es va descartar la monitorització de la
citació per a la realització de les mamografies a través del call
center?
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Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
Cita prèvia i call center
Es manté la cita prèvia d'atenció primària a través del call
center per a l'any 2014?

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.
Dietes del sector públic, Conselleria de Salut
Quina ha estat la quantia total de les dietes que han cobrat o
estan pendents de pagament de cadascuna de les persones que
formen part actualment als òrgans administratius de les entitats
del sector públic dependents de la Conselleria de Salut des de l'1
de gener al 31 de desembre de 2013? Se solAlicita detall per
persona.
Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Píndoles de l'endemà, 2013

Cita especialitzada a l'Hospital d'Inca i call center
Es manté la cita especialitzada a l'Hospital d'Inca a través
del call center per a l'any 2014?

Quin és el nombre de prescripcions de píndoles de l'endemà
realitzat pel Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any
2013?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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.

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.

Ús del call center

Píndoles de l'endemà, 2013 (II)

Quin és actual es fa del call center?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin és el nombre de dispensacions de píndoles de l'endemà
realitzat per les farmàcies de les Illes Balears durant l'any 2013?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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.

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.

Pensionistes i medicaments, 2011

Pensionistes i medicaments, 2010

Quants de pensionistes no retiraren els medicaments
prescrits pels metges l'any 2011?

Quants de pensionistes no retiraren els medicaments
prescrits pels metges l'any 2010?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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.

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.
1.000 dies de govern

Pensionistes i medicaments, 2012
Quants de pensionistes no retiraren els medicaments
prescrits pels metges l'any 2012?

Quin és el cost total (elaboració, edició, distribució, etc.) de
la publicació "1.000 dies de Govern"?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
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.
Pensionistes i medicaments, 2013

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.
1.000 dies de govern (II)
Quants d'exemplars s'han publicat de la revista "1.000 dies
de Govern"?

Quants de pensionistes no retiraren els medicaments
prescrits pels metges l'any 2013?

Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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1.000 dies de govern (III)
Quan es va iniciar la presentació i la distribució de la
publicació "1.000 dies de Govern"?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

malentesos i es podria confondre amb el color reivindicatiu del
moviment del professorat?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

1.000 dies de govern (IV)
Quantes persones formen l'equip Atles?
Considera el Govern que la campanya "1.000 dies de
Govern" compleix amb la llei autonòmica de publicitat
institucional? I si és així, quin és el seu fonament jurídic?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Reconeixements mèdics als treballadors i treballadores de la
Conselleria d'Educació
Quina ha estat la darrera promoció de reconeixements
mèdics de vigilància de la salut per als treballadors i
treballadores de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Equip Atles (II)
Com han estat elegides les persones que formen part de
l'equip Atles?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Prohibició mural a Llucmajor
Està d'acord la conselleria amb la decisió del director de
l'IES de Llucmajor de prohibir un mural amb el color verd de
fons perquè la utilització d'aquest color pot donar lloc a

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Equip Atles (III)
Quin és el perfil i la formació de les persones que formen
part de l'equip Atles?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

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

Equip Atles (IV)

Taules salarials de l'ensenyament concertat (III)

Quin és el pressupost de l'equip Atles per al curs 20132014?

Quin és el pla de pagaments de la Conselleria d'Educació per
liquidar el deute de més de 12 milions d'euros als treballadors
de l'ensenyament concertat?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Taules salarials de l'ensenyament concertat
Reunions de l'ensenyament concertat
Preveu el Govern convocar una mesa d'ensenyament
concertat per tractar la signatura de les taules salarials que
afecten els treballadors i les treballadores d'aquest sector?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quantes (quines i quan) reunions de la Mesa concertada
s'han celebrat durant 2013 i 2014?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Taules salarials de l'ensenyament concertat (II)

Reunions de l'ensenyament concertat (II)

Disposa la Conselleria d'Educació de les partides
econòmiques per al pagament del deute derivat de les taules
salarials de 2009 i 2010 de l'ensenyament concertat?

Quins han estat els ordres del dia de les reunions de la Mesa
concertada que s'han celebrat durant 2013 i 2014?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
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les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Paga extraordinària d'antiguitat de l'ensenyament concertat
Quan i com preveu el Govern liquidar el deute derivat de la
paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, vigent
entre 2009 i 2014, prevista a l'Acord de la Mesa de
l'Ensenyament Concertat de les Illes Balears de dia 8 de juliol
de 2008?

Som Balears (II)
Quina és la despesa global i total fins a data d'avui del
programa Som Balears?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Paga extraordinària d'antiguitat de l'ensenyament concertat (II)
Quin és el deute total del Govern quant a la paga
extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, vigent entre
2009 i 2014, prevista a l'Acord de la Mesa de l'Ensenyament
Concertat de les Illes Balears de dia 8 de juliol de 2008?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears (III)
Quina és la distribució i/o la compensació econòmica rebuda
pel director de Som Balears, Tomeu Maura?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Som Balears, Xisca Maura
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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears
Quin és el pressupost global del programa Som Balears per
a 2014?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Xisca Maura?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears, Xavier Pericay
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Xavier Pericay?
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Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears, Joan Font
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Joan Font?

Som Balears, Mateu Cañellas
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Mateu Cañellas?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears, Joan Pons
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Joan Pons?

Som Balears, Xisco Amengual
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Xisco Amengual?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Som Balears, Gemma Cardona
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Gemma Cardona?

Som Balears, Damià Tomàs
Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant 2014,
Damià Tomàs?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute no financer del Govern

Cost econòmic de la decisió d'introduir una desgravació als
contractants d'una assegurança privada

Quin és el deute no financer del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

El Govern de les Illes Balears va decidir l'any 2012 introduir
una desgravació del 15% del tram autonòmic de l'IRPF per a
aquelles persones que contractessin una assegurança sanitària
privada i complissin unes determinades característiques:
persones majors de 65 anys, persones amb un 65% de
minusvalidesa i famílies nombroses. Aquesta decisió quin cost
econòmic ha suposat per a la comunitat autònoma, desglossat
per cada grup de població esmentat i any, fins dia 30 d'abril de
2014?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Conveni especial de prestació d'assistència sanitària
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ha fet la Conselleria de Salut la norma pertinent per regular
el Conveni especial de prestació d'assistència sanitària en
l'àmbit de les Illes Balears a persones que no tinguin la condició
d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Caps de porcí vacunats, 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis especials per prestació d'assistència sanitària
El RDL 16/2012 va establir que aquelles persones que no
compleixen les condicions d'assegurada o de beneficiària del
Sistema Nacional de Salut no podien obtenir la targeta sanitària
individual. Per rebre atenció sanitària regularitzada han de
subscriure un "conveni especial". El RD 573/2013 fixava els
preus i va entrar en vigor dia 1 de setembre de 2013. Quantes
persones han formalitzat aquests "convenis especials" a les Illes
Balears, a data 30 d'abril de 2014, desglossades per mesos?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quants de caps de porcí adult es varen vacunar de la malaltia
d'Aujeszky durant l'any 2013 i quantes dosis varen rebre durant
l'any? Se solAlicita detall per illes i especificació de quin nombre
de vacunacions varen fer els ADS.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BI)

Caps de porcí vacunats, 2012

Caps de porcí vacunats, 2009

Quants de caps de porcí adult es varen vacunar de la malaltia
d'Aujeszky durant l'any 2012 i quantes dosis varen rebre durant
l'any? Se solAlicita detall per illes i especificació de quin nombre
de vacunacions varen fer els ADS.

Quants de caps de porcí adult es varen vacunar de la malaltia
d'Aujeszky durant l'any 2009 i quantes dosis varen rebre durant
l'any? Se solAlicita detall per illes i especificació de quin nombre
de vacunacions varen fer els ADS.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BJ)

Caps de porcí vacunats, 2011

Explotació de porcí vacunats, 2013

Quants de caps de porcí adult es varen vacunar de la malaltia
d'Aujeszky durant l'any 2011 i quantes dosis varen rebre durant
l'any? Se solAlicita detall per illes i especificació de quin nombre
de vacunacions varen fer els ADS.

Quantes expropiacions de porcí adult varen ser vacunades de
la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2013? Quantes vegades
durant l'any varen ser vacunades? Se solAlicita detall per illes i
especificació de quantes de les explotacions varen ser
vacunades a través dels ADS.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Caps de porcí vacunats, 2010
Explotació de porcí vacunats, 2012
Quants de caps de porcí adult es varen vacunar de la malaltia
d'Aujeszky durant l'any 2010 i quantes dosis varen rebre durant
l'any? Se solAlicita detall per illes i especificació de quin nombre
de vacunacions varen fer els ADS.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes expropiacions de porcí adult varen ser vacunades de
la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2012? Quantes vegades
durant l'any varen ser vacunades? Se solAlicita detall per illes i
especificació de quantes de les explotacions varen ser
vacunades a través dels ADS.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Explotació de porcí vacunats, 2011

Extraccions de sang a caps de porcí, 2013

Quantes expropiacions de porcí adult varen ser vacunades de
la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2011? Quantes vegades
durant l'any varen ser vacunades? Se solAlicita detall per illes i
especificació de quantes de les explotacions varen ser
vacunades a través dels ADS.

A quants de caps de porcí adult s'han realitzat extraccions de
sang durant l'any 2013? A quantes explotacions corresponen?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Explotació de porcí vacunats, 2010
Quantes expropiacions de porcí adult varen ser vacunades de
la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2010? Quantes vegades
durant l'any varen ser vacunades? Se solAlicita detall per illes i
especificació de quantes de les explotacions varen ser
vacunades a través dels ADS.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Extraccions de sang a caps de porcí, 2012
A quants de caps de porcí adult s'han realitzat extraccions de
sang durant l'any 2012? A quantes explotacions corresponen?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Explotació de porcí vacunats, 2009
Quantes expropiacions de porcí adult varen ser vacunades de
la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2009? Quantes vegades
durant l'any varen ser vacunades? Se solAlicita detall per illes i
especificació de quantes de les explotacions varen ser
vacunades a través dels ADS.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Extraccions de sang a caps de porcí, 2011
A quants de caps de porcí adult s'han realitzat extraccions de
sang durant l'any 2011? A quantes explotacions corresponen?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BU)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Extraccions de sang a caps de porcí, 2010

Seguiment de la llengua blava, 2012

A quants de caps de porcí adult s'han realitzat extraccions de
sang durant l'any 2010? A quantes explotacions corresponen?

Quantes visites de seguiment de granges sentinelles
(vaqueries) es varen realitzar l'any 2012 per al seguiment de la
llengua blava? Especificau-les per illes.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BV)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Extraccions de sang a caps de porcí, 2009
Seguiment de la llengua blava, 2011
A quants de caps de porcí adult s'han realitzat extraccions de
sang durant l'any 2009? A quantes explotacions corresponen?
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes visites de seguiment de granges sentinelles
(vaqueries) es varen realitzar l'any 2011 per al seguiment de la
llengua blava? Especificau-les per illes.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Seguiment de la llengua blava, 2013
Quantes visites de seguiment de granges sentinelles
(vaqueries) es varen realitzar l'any 2013 per al seguiment de la
llengua blava? Especificau-les per illes.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Seguiment de la llengua blava, 2010
Quantes visites de seguiment de granges sentinelles
(vaqueries) es varen realitzar l'any 2010 per al seguiment de la
llengua blava? Especificau-les per illes.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CB)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Seguiment de la llengua blava, 2009

Explotacions investigades, 2012

Quantes visites de seguiment de granges sentinelles
(vaqueries) es varen realitzar l'any 2009 per al seguiment de la
llengua blava? Especificau-les per illes.

El personal propi d'IBABSA, quantes explotacions va
investigar durant l'any 2012? Se solAlicita detall per illes i tipus
d'animals investigats.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CC)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Personal IBABSA, Salut animal

Explotacions investigades, 2013

Amb quin pressupost compta IBABSA, com a propi, per fer
el seguiment dels programes de salut animal? Es demana
especificació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

El personal propi d'IBABSA, quantes explotacions va
investigar durant l'any 2013? Se solAlicita detall per illes i tipus
d'animals investigats.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CD)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Explotacions investigades, 2011

Explotacions investigades, 2010

El personal propi d'IBABSA, quantes explotacions va
investigar durant l'any 2011? Se solAlicita detall per illes i tipus
d'animals investigats.

El personal propi d'IBABSA, quantes explotacions va
investigar durant l'any 2010? Se solAlicita detall per illes i tipus
d'animals investigats.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CH)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Resultats de laboratori, seguiment de la llengua blava

Avisos, seguiment de la malaltia de les vaques boges, 2011

Quin és el retard o la demora en tenir els resultats de
laboratori externalitzats referent a la presència o no del virus a
les mostres de moscards capturats a les granges sentinelles del
seguiment de la llengua blava?.

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per tal
de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres per fer
els controls de la malaltia de les vaques boges s'han rebut durant
l'any 2011? Especificau-los per illes.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CI)

Avisos, seguiment de la malaltia de les vaques boges, 2009

Avisos, seguiment de la malaltia de les vaques boges, 2012

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per tal
de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres per fer
els controls de la malaltia de les vaques boges s'han rebut durant
l'any 2009? Especificau-los per illes.

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per tal
de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres per fer
els controls de la malaltia de les vaques boges s'han rebut durant
l'any 2012? Especificau-los per illes.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CJ)

Avisos, seguiment de la malaltia de les vaques boges, 2010

Avisos, seguiment de la malaltia de les vaques boges, 2013

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per tal
de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres per fer
els controls de la malaltia de les vaques boges s'han rebut durant
l'any 2010? Especificau-los per illes.

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per tal
de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres per fer
els controls de la malaltia de les vaques boges s'han rebut durant
l'any 2013? Especificau-los per illes.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CN)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Analítiques, malaltia de les vaques boges, 2009

Analítiques, malaltia de les vaques boges, 2012

Quantes anàlisis referents a la malaltia de les vaques boges
s'han realitzat pel laboratori d'IBABSA durant l'any 2009?
Especificau-les per illes, diferenciant si són mostres de bovins
morts a explotació o de bovins sacrificats a escorxador.

Quantes anàlisis referents a la malaltia de les vaques boges
s'han realitzat pel laboratori d'IBABSA durant l'any 2012?
Especificau-les per illes, diferenciant si són mostres de bovins
morts a explotació o de bovins sacrificats a escorxador.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CO)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Analítiques, malaltia de les vaques boges, 2010
Analítiques, malaltia de les vaques boges, 2013
Quantes anàlisis referents a la malaltia de les vaques boges
s'han realitzat pel laboratori d'IBABSA durant l'any 2010?
Especificau-les per illes, diferenciant si són mostres de bovins
morts a explotació o de bovins sacrificats a escorxador.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes anàlisis referents a la malaltia de les vaques boges
s'han realitzat pel laboratori d'IBABSA durant l'any 2013?
Especificau-les per illes, diferenciant si són mostres de bovins
morts a explotació o de bovins sacrificats a escorxador.
Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CP)
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.

Analítiques, malaltia de les vaques boges, 2011

Donar compliment a l'article 48 de la Constitució Espanyola (I)

Quantes anàlisis referents a la malaltia de les vaques boges
s'han realitzat pel laboratori d'IBABSA durant l'any 2011?
Especificau-les per illes, diferenciant si són mostres de bovins
morts a explotació o de bovins sacrificats a escorxador.

Quines mesures concretes impulsa la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per donar compliment a
l'article 48 de la Constitució Espanyola?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donar compliment a l'article 48 de la Constitució Espanyola (II)

Llista d'espera per a consulta externa per hospitals

Quin pressupost dedica la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per donar compliment a l'article 48 de la
Constitució Espanyola?

Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
amb especialista per hospitals (Hospital Universitari Son
Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 30 d'abril de 2014?

Palma, a 30 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduït al Consell de Govern de dia 2 de
maig

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a proves complementàries per hospitals

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 2 de maig de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica per hospitals
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica per hospitals (Hospital Universitari Son Espases,
Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor,
Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 30 d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries per hospitals (Hospital Universitari Son
Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 30 d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ginecòleg i ginecòlogues a l'Hospital Verge de la Salut

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

Hi ha hagut ginecòleg o/i ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes d'abril de 2014?

IVE químiques a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IVE a clíniques privades autoritzades (I)

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes
d'abril de 2014?

IVE quirúrgiques a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IVE a clíniques privades autoritzades (II)
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE realitzades a l'Hospital Verge de la Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossades per clínica privada, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a clíniques privades autoritzades (III)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
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autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a clíniques privades autoritzades (IV)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic declarats
objectors
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a clíniques privades autoritzades (V)
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, desglossades per clínica
privada, el mes d'abril de 2014?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Crema de rostolls sense autorització
Relació d'expedients oberts a l'illa d'Eivissa durant els
exercicis 2011, 2012 i 2013, especificant la data dels fets, el
municipi on s'han produït i la sanció imposada, per crema de
rostolls sense autorització?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes d'abril de 2014?

RGE núm. 4885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del Tribunal Superior de Justícia. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
premi de millors illes de Condé Nast Traveler. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
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RGE núm. 4969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dictamen favorable emès pel Consell Consultiu en relació amb
l'ordre d'implantació del Decret integrat de llengües. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4970/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
commemoració del Dia internacional de la família. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a evolució de l'estada mitjana dels hospitals de les Illes
Balears. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4972/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a consens en relació amb l'avantprojecte de llei de comerç de
les Illes Balears. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4982/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou REB.
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4983/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte de llei agrària. (Mesa de 7 de maig de
2014).
RGE núm. 4984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compromisos en matèria d'atenció sanitària. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4985/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Ràpita.
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4986/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei
d'emprenedoria. (Mesa de 7 de maig de 2014).

RGE núm. 4973/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb la FELIB. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4974/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord del Consell balear de transports en relació a llicències
d'autotaxi i els vehicles de classe C. (Rectificada per l'escrit
RGE núm. 4987/14. Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4975/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb les mesures aprovades per la Comissió per a la
reforma de les administracions públiques. (Mesa de 7 de maig
de 2014).

Palma, a 7 de maig 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.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia

RGE núm. 4976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
XXXI edició del Saló Nàutic. (Mesa de 7 de maig de 2014).

Sr. Conseller de Turisme i Esports, com valora la recent
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
sobre el projecte d'hotel a Sa Ràpita?

RGE núm. 4977/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta de reducció del nombre de diputats. (Mesa de 7 de
maig de 2014).
RGE núm. 4978/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a oferta turística dels
party boats. (Mesa de 7 de maig de 2014).

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

RGE núm. 4979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a formació professional bàsica. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dictamen del Consell Consultiu sobre l'ordre del TIL. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4981/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament
de les beques universitàries. (Mesa de 7 de maig de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Premi de millors illes de Condé Nast Traveler
Com valora el conseller de Turisme i Esports el premi de
millors illes que ha concedit enguany Condé Nast Traveler a les
Illes Balears?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dictamen favorable emès pel Consell Consultiu en relació amb
l'ordre d'implantació del Decret integrat de llengües
Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el dictamen favorable que ha emès el Consell
Consultiu de l'ordre d'implantació del Decret integrat de
llengües?

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.
Consens en relació amb l'avantprojecte de llei de comerç de les
Illes Balears
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el
consens del Consell assessor de comerç en el text de
l'avantprojecte de llei de comerç de les Illes Balears?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
ColAlaboració amb la FELIB
Quins objectius persegueix el Govern de les Illes Balears
amb la seva colAlaboració amb la FELIB?

Quines activitats té previstes la Conselleria de Família i
Serveis Socials per tal de commemorar el Dia internacional de
la família el proper dijous 15 de maig?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

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.
Evolució de l'estada mitjana dels hospitals de les Illes Balears
Com valora el conseller de Salut l'evolució de l'estada
mitjana dels hospitals de les Illes Balears respecte de les dades
de tot l'Estat?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

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.
Acord del Consell balear de transports en relació amb llicències
d'autotaxi i els vehicles de classe C
Podria explicar el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori el recent acord del Consell balear de
transports en relació amb les llicències d'autotaxi i els vehicles
de classe C de la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Actuacions en relació amb les mesures aprovades per la
Comissió per a la reforma de les administracions públiques

Oferta turística dels party boats

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
en relació amb les mesures aprovades per la CORA (Comissió
per a la reforma de les administracions públiques)?

Sr. Conseller de Turisme i Esports, com valora l'oferta
turística dels party boats?
Palma, a 7 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
XXXI edició del Saló Nàutic
Com valora el Govern de les Illes Balears la XXXI edició
del Saló Nàutic que ha tengut lloc la setmana passada a Palma?

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Formació professional bàsica
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, com
valora vostè el futur de la formació professional bàsica a les
Illes Balears?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

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.
Dictamen del Consell Consultiu sobre l'ordre del TIL

Proposta de reducció del nombre de diputats
En quins termes planteja el Govern de les Illes Balears la
seva proposta de reducció del nombre de diputats al Parlament
de les Illes Balears?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Per què pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que el Dictamen del Consell Consultiu sobre l'ordre
del TIL va haver de ser aprovat pel vot de qualitat del president?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Compromisos en matèria d'atenció sanitària

Cobrament de les beques universitàries
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, pensa
palAliar d'alguna manera la disminució i el retard en el
cobrament de les beques universitàries a la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Sr. President, considera que ha complit amb els seus
compromisos en matèria d'atenció sanitària?
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socias.

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

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.

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.
Sa Ràpita
Pensa el Govern de les Illes Balears retirar l'interès
autonòmic al projecte de Sa Ràpita?

Nou REB
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, hi haurà un nou REB
l'any 2014?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Llei d'emprenedoria
Què pensa el Govern de els Illes Balears que no ha acabat de
funcionar amb la Llei estatal d'emprenedoria?

Avantprojecte de llei agrària
Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quin
és el contingut de l'esborrany d'avantprojecte de llei agrària?

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació
RGE núm. 4661/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a directrius
respecte de modalitat i registres lingüístics, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7
de maig de 2014).
RGE núm. 4662/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llibre d'estil de
la ràdio i la televisió públiques, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7 de maig de
2014).
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Directrius respecte de modalitats i registres lingüístics
Preveu l'executiu autonòmic introduir en els contractes
programes d'IB3, entre el Govern i l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, directrius o orientacions
respecte de les modalitats i els registres lingüístics que s'han
d'utilitzar en els programes de tipus formal de la ràdio i televisió
públiques autonòmiques, com els informatius?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4734/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mitjans de lluita contra incendis forestals, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4735/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei públic i gratuït de suport als joves
emprenedors, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4736/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia Eivissa-Aeroport, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4737/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució als problemes d'abastiment d'aigua potable
del municipi d'Es Migjorn Gran, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4738/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni, amb tramitació davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 7 de maig de 2014).
RGE núm. 4739/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reserva marina de Llevant, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
7 de maig de 2014).
RGE núm. 4740/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació efectiva amb el Teatre d'Es Born de
Ciutadella, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 7 de maig de 2014).
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Llibre d'estil de la ràdio i la televisió públiques
Què opina el Govern que IB3 plantegi modificar el Llibre
d'estil de la ràdio i la televisió públiques autonòmiques, amb
l'objectiu de canviar importants criteris lingüístics dels dos ens,
sense la consulta i l'assessorament de la UIB?
Palma, a 28 d'abril de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Mitjans de lluita contra incendis forestals
Els darrers quatre anys s'han produït greus incendis en els
boscos de les nostres illes. Aquests incendis a més de provocar
la pèrdua de centenars d'hectàrees de bosc, fan cada vegada més
evident la necessitat de comptar en tot moment amb els recursos
suficients, tant humans com tècnics, per lluitar-hi en contra.
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L'efectivitat en la lluita contra els incendis forestals passa
per la immediata reacció en el moment de l'inici del foc. El
recent incendi d'Es Cubells a l'illa d'Eivissa és un clar exemple
de la insuficiència de mitjans per actuar ràpidament i amb la
màxima eficiència.
El fet que el primer mitjà aeri arribés al lloc de l'incendi
passades dues hores des del seu inici, demostra la incapacitat de
gestió dels recursos necessaris per fer front a aquests tipus de
desastres.
Per tots aquests fets el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir com a base a les illes d'Eivissa i de
Menorca, un mitjà aeri de lluita contra incendis forestals durant
tot l'any.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar de forma immediata el pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient destinat a la gestió i la protecció
forestal a les nostres illes.
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En aquest sentit, avui, el servei del Govern de les Illes
Balears d’acompanyament als emprenedors no és un servei
gratuït per als joves, el seu cost i la distància d’accés dificulta
l’acompanyament.
Per aquests motius el Grup Socialista al Parlament de les
Illes Balears presenta per al seu debat i aprovació al Parlament
de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els serveis de suport a la creació d’empreses,
al desenvolupament de l’emprenedoria, a la tutorització i a
l'acompanyament en la recerca de finançament empresarial, per
als joves de menys de 30 anys sigui un servei gratuït i accessible
per als joves de totes les illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mitjançant acords amb consells insulars i
ajuntaments interessats, permeti garantir la proximitat i
l'accessibilitat dels joves als serveis de tutorització i
acompanyament empresarial i d’emprenedoria.
Palma, a 28 d'abril de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Autovia Eivissa-Aeroport

Servei públic i gratuït de suport als joves emprenedors
Els joves, també a les nostres illes, tenen especials
dificultats per exercir l’emprenedoria, la manca d’experiència
laboral, la impossibilitat de capitalitzar prestacions i les
dificultats d’accés al crèdit, expliquen, entre d’altres causes, que
siguin pocs els autònoms que trobem entre els joves, sols un
2,2% dels autònoms són menors de 25 anys, quan els joves
d’aquesta edat suposen el 7,8% de la població activa.
Creiem important que la primera experiència laboral lligada
a l’emprenedoria per un jove, tengui el màxim suport perquè
sigui una experiència d’èxit; i per aquest motiu és clau l’accés
als serveis públics d’acompanyament, valoració del pla
d’empresa i suport per l’accés al crèdit.

L’execució de l’autovia d’Eivissa a l’aeroport es va fer en
part en trinxera dipositant les terres de l’obra d'aproximadament
330.000 m3 en terrenys confrontats propietat de Fiesta Hoteles
& Report SL en contra del previst al projecte i de les ordres de
l’enginyer director de les obres.
Ara l’esmentada empresa promou un desenvolupament
urbanístic dels terrenys amb la previsió d’un camp de golf, que
ja va ser l’ús que va motivar el seu dipòsit.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir als concessionaris de l’autopista
Eivissa-Aeroport el dipòsit de les terres generades per
l’execució de l’obra als llocs previstos als plecs de condicions.
Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fa més d’un any del compromís del Sr. Conseller i, tot i les
reiteracions de la petició efectuades per part de l’ajuntament,
fins ara no s’ha obtingut resposta per part del Govern.
Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Solució als problemes d’abastiment d’aigua potable del
municipi d’Es Migjorn Gran
El municipi d’Es Migjorn Gran fa anys que pateix greus
problemes d’abastiment d’aigua potable, tant a la població com
a les seves zones turístiques, a causa de la contaminació de dos
dels seus pous, que no poden ser emprats per mor de la gran
turbiditat de l'aigua.
Aquest greu problema fa més de cinc anys que dura i ha
estat apaivagat de manera parcial per la colAlaboració de
l’ajuntament veí d’Es Mercadal, tot aprofitant una antiga
canonada que uneix els dos municipis. Una canonada, però, que
necessita en qualsevol cas de millores i reparacions, atesa la
seva antiguitat, així com de renovar i potenciar els mecanismes
d’impulsió.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears a prestar tota la colAlaboració tècnica i a aportar el
finançament econòmic necessari per a la instalAlació de filtres
que evitin la turbiditat de l’aigua dels pous públics del municipi
d’Es Migjorn Gran abans de la temporada alta turística
d’enguany.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears a promoure i finançar les millores necessàries a les
canonades d’abastiment d’aigua que connecten els municipis
d’Es Mercadal i Es Migjorn.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears a prestar tot el suport tècnic i l'assessorament i el
finançament necessaris per resoldre els greus problemes
d’abastiment d’aigua potable al municipi d’Es Migjorn Gran de
manera definitiva.

L’escassesa d’aigua davant la forta demanda durant la
temporada alta turística fa que l’aigua que aporten els pous
actius d’Es Migjorn així com la que brinda el municipi d’Es
Mercadal ha fet que s’hagi hagut de recórrer a proveir el
municipi d’aigua potable amb camions cisterna, amb el
consegüent encariment del preu.
Tot i que fan falta solucions estructurals i importants
millores per garantir de futur el suficient abastiment d’aigua
potable d’Es Migjorn, sembla que els tècnics coincideixen en la
necessitat peremptòria d’instalAlar filtres als pous amb aigua
tèrbola així com en la conveniència de millorar la canonada que
uneix Es Migjorn amb Es Mercadal.
La situació exposada ha estat manifestada i reiterada per part
de l’ajuntament d’Es Migjorn Gran tant a les distintes instàncies
vinculades a la gestió dels recursos hídrics de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears almenys des de l’any 2011.
Així mateix, ha estat comunicada i reiterada al Consorci
d’Aigües de les Illes Balears.
El Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears, Sr. Gabriel Company, es va
comprometre en la seva visita a l’ajuntament d’Es Migjorn Gran
de dia 6 de febrer de 2013 a instalAlar els filtres necessaris en els
pous amb caràcter immediat i a resoldre posteriorment els
problemes de la canonada que uneix Es Migjorn Gran i Es
Mercadal.

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Autovia Eivissa-Sant Antoni.
L’autovia d’Eivissa-Sant Antoni és executada pel
procediment de peatge en ombra, per la UTE FCC Construcción
SA i Enrique Ortiz e hijos Contratista de obras SA amb un
pressupost adjudicat de 93,21 milions d’euros.
L’explotació de l’autopista durant 25 anys depèn de la
quantificació dels cotxes que passen (peatge en ombra) per la
qual cosa és imprescindible poder quantificar de manera real les
intensitats mesurades per les estacions d’aforament previstes al
plec de condicions.
De les 13 estacions establertes al plec, l’adjudicatari tan sols
en va colAlocar una, a la sortida d’Eivissa, la qual cosa
distorsiona el nombre de vehicles al llarg de tota la via i es
produeix una sobrevaloració d’entre el 6,5% i un 20%.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al concessionaris de l’explotació de l’autopista
Eivissa-Aeroport la instalAlació de totes les estacions
d’aforament previstes al plec de condicions.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Participació efectiva amb el teatre des born de ciutadella

Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Reserva Marina de Llevant.
La reserva marina de Llevant va ser pionera ja que fou una
iniciativa dels pescadors i a més va ser la primera reserva
marina que va disposar d’estudis previs a la seva creació per tal
de poder establir un punt zero i compara les comunitats i l’estat
del recurs en anys posteriors.
El seguiment científic de la reserva marina es va realitzar de
manera contínua fins l’any 2011. A partir de llavors la retallada
de pressuposts tant per part del Ministeri com per part de la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient va fer que se
suspenguessin aquests treballs.
A la vista de la situació actual, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

Exposició de motius
El Teatre Municipal d'Es Born és un edifici emblemàtic de
Ciutadella que forma part important del seu patrimoni històric
i cultural. Després d’anys de romandre tancat per problemes
d’estabilitat dels seus elements interiors, a la fi, la passada
legislatura, en els dos anys que va governar el pacte
PSOE-PSM, es va iniciar la seva restauració i reforma, obres
que en aquests moments són a punt de finalitzar.
Aquestes obres de rehabilitació van ser possibles a través
d’una aportació de 4,5 milions d’euros que va fer el Ministeri
d’Habitatge, aconseguida gràcies a les gestions de l’alcaldessa
Pilar Carbonero i al Govern central del PSOE, i permetran
novament a Ciutadella comptar amb un espai teatral que
possibiliti el desenvolupament de l'elevada activitat cultural
d’aquesta ciutat i de les seves entitats i associacions.
Però les necessitats d’un teatre no acaben amb la
rehabilitació de l’edifici, sinó que també es fa necessari dotar-lo
de l’equipament escènic necessari per donar bona acollida als
diferents tipus de representacions de teatre, dansa, concerts, així
com elaborar el projecte cultural que s’ha de portar a terme.
En un altre ordre de coses, el ple municipal de Ciutadella de
gener de 2008 va aprovar per unanimitat la proposta d’estatuts
de la Fundació Ciutadella Cultura, una organització sens ànim
de lucre que té entre les seves principals funcions la
rehabilitació, la gestió i l'explotació del Teatre d'Es Born i el
foment i la promoció d’activitats culturals. Serà aquesta
fundació la que haurà de gestionar en el futur el teatre comptant
amb la participació ciutadana.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient que
inclogui als pressuposts de 2015 una partida suficient per
reprendre el seguiment científic de la Reserva Marina de
Llevant de Mallorca per tal que la gestió d’aquesta sigui
dinàmica i les regulacions establertes es puguin adaptar segons
els resultats obtinguts.
Palma, a 29 d'abril de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Però es difícil que actualment un municipi pugui assumir en
solitari aquesta tasca, i és per això que es fa imprescindible la
colAlaboració institucional. Actualment el Govern de les Illes
Balears i els respectius consells insulars formen part de les
fundacions del Teatre Principal de Palma, del Teatre Principal
de Maó i del Teatre d’Inca, per citar els més emblemàtics. Així
mateix, el Govern de les Illes Balears ha dedicat també
aportacions pressupostàries a la rehabilitació i a l'equipament
d’aquestes infraestructures teatrals. En el cas del Teatre d'Es
Born el Govern ha dit públicament que faria una aportació de
400.000, que no són de cap manera suficients per a allò que es
necessita per completar l’equipament que seria adient.
Tampoc no s’ha compromès mai amb la gestió futura del
teatre, com tampoc no ho ha fet amb el Teatre Principal de Maó,
malgrat formar part de la seva fundació.
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És per aquests motius que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Palma, 18 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar el doble la seva aportació a
l’equipament del Teatre Born de Ciutadella.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a entrar a formar part de la Fundació Ciutadella
Cultura.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a participar anualment en el sosteniment econòmic de la
programació estable del Teatre Principal de Maó com així fan
la resta de patrons de la Fundació de la qual forma part.
Palma, a 29 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3357/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Ferreries. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi de Ferreries?
Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 13 places de centre de dia en el centre
d'estades diürnes de Ferreries a jornada completa. L'ocupació
actual és del 100% i 10 places residencials en la residència
geriàtrica de Ferreries. L'ocupació actual és el 100%.
Palma, 18 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3348/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Maó. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Maó?
Conveniades amb el Govern:
2011 - 17 places; 2012 - 17 places; 2013 - 17 places
Conveniades amb el Consell Insular:
2011 - 0 places; 2012 - 0 places; 2013 - 5 places

D)
A la Pregunta RGE núm. 3358/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Alaior. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi d'Alaior?
Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 8 places de centre de dia en el centre de dia Es
Ramal d'Alaior a jornada completa. L'ocupació actual és del
100% i 16 places residencials en la residència geriàtrica Es
Ramal d'Alaior. L'ocupació actual és el 100%.
Palma, 18 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3356/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Es Mercadal. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi d'Es Mercadal?
Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 13 places de residència en la residència
municipal d'ancians d'Es Mercadal. L'ocupació actual és del
cent per cent.

E)
A la Pregunta RGE núm. 3360/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Ciutadella. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi de Ciutadella?
Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 8 places de centre de dia en el centre de dia
d'estades diürnes de Ciutadella a jornada completa. L'ocupació
actual és del 100% i 20 places en la residència geriàtrica
municipal assistida de Ciutadella. L'ocupació actual és el 100%.
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Ordre de Publicació

Conveniades amb el Consell:
2011/2012/2013: 20 places de centre de dia i 64 places
residencials en el centre sociosanitari Santa Rita.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3361/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Es Castell. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi d'Es Castell?

H)
A la Pregunta RGE núm. 3363/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Maó. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi de Maó?
Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 11 places de centre de dia d'estades diürnes de
Maó a jornada completa. L'ocupació actual és del 82% i 17
places en la residència geriàtrica de Maó. L'ocupació actual és
el 100%.
Conveniades amb el Consell:
2011/2012/2013: 24 places en el centre de dia d'Alzheimer i
altres trastorns cognitius.
Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 12 places de centre de dia en el centre
d'estades diürnes d'Es Castell a jornada completa. L'ocupació
actual és del 83%.

Ordre de Publicació
I)

Palma, 18 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3362/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
dependència a Sant Lluís. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines places de dependència existeixen, a quins centres,
de quines característiques (centre de dia/estada completa) i
quines estan cobertes al municipi de Sant Lluís?

A les Preguntes RGE núm. 4412/11 a 4415/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
renda mínima d'inserció (I a IV). (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Pensa el Govern de les Illes Balears compensar els
Consells Insulars de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa i de
Formentera la diferència produïda entre la partida prevista
per als ajuts de la Renda Mínima d'Inserció i el que realment
s'ha necessitat, tal com es feia en anys anteriors?
El Govern ha pres la mesura de cobrir la renda mínima
d'inserció dels Consells incrementant significativament aquest
finançament als pressupostos de 2013 i es manté als
pressupostos de 2014, atenent la demanda real.

Conveniades amb el Govern:
2011/2012/2013: 10 places de centre de dia d'estades diürnes de
Sant Lluís a jornada completa. L'ocupació actual és del 100% i
15 places en la residència geriàtrica de Sant Lluís. L'ocupació
actual és el 100%.

Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

J)
A la Pregunta RGE núm. 4989/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Escola de
Primavera de Serveis Socials. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
Organitzarà el Govern de les Illes Balears la tercera edició
de l'Escola de Primavera de Serveis Socials?
No s'ha previst l'organització d'una nova edició de l'Escola
de Primavera de Serveis Socials.
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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K)
A la Pregunta RGE núm. 4996/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a places
residencials per a persones amb discapacitat. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre de 2011).
Quin creixement de places residencials per a persones amb
discapacitat té previst augmentar des de setembre 2011 a
setembre 2012?
No estava previst cap creixement de places residencials per
a persones amb discapacitat en el període comprès entre el
setembre de 2011 i el setembre de 2012. No obstant això, en els
pressuposts de l'exercici 2014 del Govern de les Illes Balears
s'ha consignat un increment del finançament dels serveis per a
discapacitats de 3,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un 24%
més que l'any anterior. Aquest increment es repartirà entre els
diferents consells, que seran els que decidiran, segons les
necessitats de cada àrea, les noves places per finançar.
Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació

subjecte passiu...) donant lloc al concepte de "recaptació
homogènia". Tot l'anterior no fa més que fer patent alhora
d'analitzar l'eficàcia d'una administració tributària, l'import del
deute descobert liquidat, no sigui el principal factor a analitzar.
I és més important el contrastar l'eficiència i eficàcia d'aqueixa
administració tributària. I en aquest sentit simplement dues
dades mostren la major eficàcia de la nostra administració
tributària.
Cost de realitzar una liquidació
Pressupost ATIB (milions i)
2011: 13,8; 2012: 10,2; 2013: 8,3; Variació 2013/11: <40%>
Nº complementàries
2011: 4.405; 2012: 5.215; 2013: 5.941;
Variació 2013/2011: 135%
Nº d'actes
2011: 125; 2012: 321; 2013: 314; Variació 2013/11: 251%
Total liquidacions
2011: 4.530; 2012: 5.536; 2013: 6.255;
Variació 2013/2011: 138%
Cost unitari en euros:
2011: 3.046; 2012: 1.842; 2013: 1.327;
Variació 2013/2011: 56%

L)
A la Pregunta RGE núm. 4220/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a pla d'eficiència de
recaptació de tributs (IV). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).

Import del deute descobert (milions d'euros)

Quina quantitat té prevista aflorar la seva Vicepresidència
al seu pla contra el frau?

En inspecció
2011: 4,7; 2012: 8,7; 2013: 11,4; Variació 2013/11: 242%

Qüestions prèvies
La idea que l'actuació de l'Administració Tributària és més
eficaç i eficient en base només a la quantitat de deute
descoberta, és una idea actualment desfasada i que no aplica cap
de les administracions tributàries modernes del nostre entorn.
I això és així bàsicament per dos motius:
- En primer lloc, és obvi que en la mesura que millor s'actuï
contra el frau, cada vegada n'hi haurà menys, ja que un objectiu
bàsic de qualsevol administració tributària, és reduir aqueix frau
per al qual cosa l'òptim seria que no hi hagués cap tipus
d'irregularitat i així no es generaria cap quantia d'ingressos
aflorats.
- En segon lloc les actuacions per lluitar contra el frau, són
no només de caràcter coactiu. Així les actuacions preventives
encaminades a facilitar el compliment d'obligacions tributàries
com pugui ser la informació i assistència tributària, entre
d'altres; i les de control induïda o indirecta, com és el cas de
cartes d'invitació, requeriments, la informació sobre els
mecanismes de control existents... etc. Permeten reduir el frau
sense que sigui per tant la liquidació o acta l'únic mitjà de lluita
contra el frau.
Així per exemple l'Agència Tributària de l'Estat, ha inclòs com
a paràmetres per analitzar la seva activitat, el nombre de
declaracions presentada per internet, la recaptació induïda per
la tramesa de cartes d'avís, els ingressos per actuació de control
indirecte, el tems mig de resolució de recursos... Y no només
l'import de les actuacions de control directe que estan
quantificades no només en funció directa de l'import liquidat,
sinó també en funció d'altres paràmetres (dificultat, tipus de

Total
2011: 22,11; 2012: 32; 2013: 33,2; Variació 2013/11: 150%

En via de gestió
2011: 17,41; 2012: 23,3; 2013: 21,8; Variació 2013/11: 25%

Nota: no s'inclouen les liquidacions per sancions, ja que no són
deute descobert. Ascendeixen a :
2011: 1,5 mil. i; 2012: 1,6 mil. i; 2013: 2,4 mil. i
Previsió d'ingressos
Es difícil fer una previsió ja que depèn de diversos factors:
canvis normatius (exemple, el tipus de successions de pares a
fills passa el 2007 a l'1% màxim, front al 34% de màxim
anterior) oscilAlació dels medis humans i materials (la nostra
administració tributària és petita, d'acord amb la nostra
comunitat, i els canvis en nombre de 10 a 12 persones tenen
gran afluència en la capacitat de treball), l'actuació pròpia del
contribuent (cada vegada més conscient que l'administració
actua més eficaçment) i el volum d'operacions vinculat a
l'activitat econòmica. Això no obstant, en aplicació del pla de
control tributari per al període 2012-2015, en base a la situació
actual i als precedents existents, s'estima un volum de deute
descobert per actuacions directes al voltant d'uns 140 milions
d'euros. La qual cosa representa una mitja d'uns 35 milions
d'euros per any. (Aquí sí que s'hi inclouen les sancions).
Palma, 18 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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M)
A la Pregunta RGE núm. 1220/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a residències
d'Eivissa. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Es farà càrrec el Govern de la gestió de les residències
d'Eivissa?

P)
A la Pregunta RGE núm. 10050/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
En què considera el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts
que l'actual sistema de finançament autonòmic va millorar
l'anterior?

Sí.
Palma, 11 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 8007/13, 8050/13, 8093/13,
8135/13, 8178/13 i 8221/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consells
d'Administració ISBA (I i II) i a cost dels Consells
d'Administració ISBA (I, II, III i IV). (BOPIB núm. 109, de 26
de juliol de 2013).
Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública ISBA durant els anys 2012 i 2013, detallat
per reunió. Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública ISBA durant els anys
2012 i 2013? Desglossament per assistents del cost total de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
ISBA durant els anys 2012 i 2013.
ISBA no és una entitat participada majoritàriament per la
CAIB ni forma part dels organismes que consoliden SEC.
Palma, 24 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
O)

Entenem que es va produir una millora en els marges
d'autonomia financera i corresponsabilitat fiscal, encara que la
consideram insuficient. Es produí una millora significativa pel
que fa a l'equitat vertical amb una aportació pel conjunt de les
comunitats autònomes de més d'11.000.000.000 euros, i es
plantejà un fons de garantia de serveis públics fonamentals que
mostren un comportament que entenem encertat, tot i que els
resultats d'aquests fons es veuen totalment desvirtuats per altres
fons que provoquen resultats inversos.
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. 10053/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistema de
finançament autonòmic (IV). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
Quina opinió li mereix al Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts el principi d'ordinalitat de cara a una revisió del
sistema de finançament autonòmic?
Que el sistema de finançament vigent no contempla el
principi d'ordinalitat i el Govern de les Illes Balears considera
que amb la modificació del sistema s'hauria d'incloure un únic
fons d'anivellament parcial que compleixi amb el principi
d'equitat mantenint l'ordinació en l'anivellament.

A la Pregunta RGE núm. 10049/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a ingressos
procedents dels diferents sistemes de finançament. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quins van ser els ingressos procedents dels diferents
sistemes de finançament de la nostra Comunitat Autònoma
durant els exercicis 2007 al 2013?
Adjunt tramet direcció electrònica i document adjunt, on
podeu realitzar la vostra consulta,
http://www.minhap.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/
DatosFinanciacionCCAA.aspx
Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
El document adjunt queda dipositat al Registre General de
la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Palma, 12 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 10133/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a reactivar l'economia
i crear llocs de treball. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Quina és, per al conseller, la millor política econòmica
aplicable per tal de reactivar l'economia i crear llocs de
treball?
La millor política econòmica és la que ha aplicat aquest
Govern i els resultats així ho acrediten.
La política que creu encertada, es basa en els següents
paràmetres:
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1. Consolidació fiscal i sanejament dels comptes públics
com a mesura necessària per garantir la prestació dels serveis
públics, que composen l'estat del benestar, tant en el present
com en el futur.
2. Reformes estructurals que permetin millorar la
competitivitat de les nostres empreses i aconseguir el principal
objectiu que es crear ocupació sostenible amb el temps.
Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 10134/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a política fiscal
pressupostada. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Podem entendre que la renúncia a aplicar la política fiscal
pressupostada per l'exercici 2013, significa el final de la seva
política de retallades salvatges?
Durant els exercicis 2012/2013, s'han demanat als ciutadans
de les Illes Balears un grans esforços per tal de corregir una
situació desbocada de dèficit públic que donava lloc a grans
tensions de tresoreria que es traduïren, a fi de comptes, amb
impagaments molts considerables a proveïdors, institucions,
etc., amb les conseqüents pèrdues d'ocupació i destrucció del
teixit empresarial de la Comunitat Autònoma.
En només dos anys el Govern de les Illes Balears, gràcies als
esforços dels ciutadans han aconseguit transformar una situació
molt pròxima a la insolvència, amb una situació on amb tota
probabilitat es compliran els pagaments amb els terminis
establerts a la normativa vigent.
El canvi ha estat de tal dimensió, que ja no es parla en cap
cas de tancament d'empreses i acomiadaments vinculats als
impagaments de l'Administració Pública, la qual cosa ens
permet afirmar amb rotunditat que els esforços fets per la
ciutadania de les Illes Balears, han tingut la recompensa
esperada.
I tot això s'ha aconseguit tal com s'esperava, en reducció de
les xifres d'atur, increment de l'ocupació i en definitiva més
xifres positives de creixement econòmic.
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. 10135/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a retirada definitiva
dels nous imposts (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Segueix mantenint el conseller que la millora dels ingressos
i la modificació de l'objectiu de dèficit, són els motius que han
provocat la retirada definitiva dels nous imposts previstos per
al 2013?
Sí.

Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 10136/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a retirada definitiva
dels nous imposts (II). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Per què la modificació de l'objectiu de dèficit és ara
argument per la retirada dels nous imposts, i fa poc mesos no
tenia res a veure una cosa amb l'altra?
Tot i reconeixent que tenen impactes negatius sobre
l'activitat econòmica, eren unes mesures necessàries per complir
els objectius de dèficit, una qüestió totalment prioritària per
guanyar credibilitat, obtenir liquiditat i a fi de comptes pagant
temps i forma les obligacions contractes per la Comunitat
Autònoma.
Per tant l'objectiu de dèficit va ser un dels arguments per
plantejar el projecte de llei i a posteriori va ser també uns dels
arguments per la seva retirada.
Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 10398/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a improvisació del
Govern (II). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quins efectes ha tingut per a l'economia de les Illes Balears
el projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera, que finalment fou retirat pel Govern de les Illes
Balears?
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 acompanyarà 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.
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X)
A la Pregunta RGE núm. 10753/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball personal
laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que tenen establert el requisit de coneixement de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es)>Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
Comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de
forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de
l'administració autonòmica, amb indicació expressa del codi del
lloc, denominació i característiques.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 13524/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica
del president (4). (BOPIB núm. 124, de 15 d'octubre de 2013).
Quins objectius justifiquen la presència del vicepresident
i conseller de Presidència en el viatge del President del Govern
a Amèrica la setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013?
En aquest viatge el vicepresident compleix amb les funcions
pròpies que comporta l'exercici del seu càrrec.
Palma, 19 de març de 2014.
El vicepresident conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Palma, 11 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 13967/13 a 13970/13,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs,
bolets (I a IV). (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
Quins són els arguments tècnics que recomanen la
regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc.,
que, segons informa la premsa del 20 de novembre del 2013,
té intenció de fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori?
A la demanda de quins colAlectius respon l'anunci de la
regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc.,
que, segons informa la premsa del 20 de novembre del 2013,
té intenció de fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori? Quins seran els beneficis mediambientals de la
regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc.?
Quins seran els beneficis per als agricultors i/o ramaders de la
regulació de la cerca i recollida d'esclata-sangs, bolets, etc.?
En aquests moments està en fase d'elaboració un primer
esborrany de llei agrària, en la qual es pretén regular les
qüestions relacionades amb l'activitat agrària i amb el destí la
naturalesa de les finques, i entre d'elles, la producció i
aprofitament forestals, i encara no està decidit si aquesta
regulació es farà.
Palma, 5 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 15127/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves
d'avaluació. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Per quina raó s'adrecen ara les proves d'avaluació als
alumnes de 1r, 3r i 5è de primària?

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 13651/13 a 13656/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives
a disposició addicional dinovena dels pressuposts (I a V i VII).
(BOPIB núm. 125, de 22 d'octubre de 2013).
En quina data ha abonat el Govern de les Illes Balears la
bestreta corresponent als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa fixada a la Disposició addicional
catorzena dels pressuposts del Govern de les Illes Balears de
l'any 2013? Quin import ha abonat el Govern de les Illes
Balears als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa corresponent a la bestreta fixada a la Disposició
addicional catorzena dels pressuposts del Govern de les Illes
Balears de l'any 2013?
No s'ha abonat.

Per conèixer l'evolució de l'alumnat durant el primer curs
d'aplicació del Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula
el tractament integrat de les llengües als centres docents no
universitaris.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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AC)
A la Pregunta RGE núm. 15140/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a servei
d'oncologia radioteràpica (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quin és el nombre de malalts de l'illa de Menorca que són
atesos al servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des del dia 1
de gener 2010 a 30 de novembre de 2013?
Nombre de pacients traslladats atesos al servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases:
Any
2010
2011
2012
2013

Nombre de pacients
111
101
97
116

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 15569/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a edifici per
al CEIP Sa Bodega (I). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Quins són els continguts pels quals l'edifici per al CEIP Sa
Bodega no s'acaba i, per tant, que impedeixen de fer-hi el
trasllat des de l'edifici vell?
Actualment, no hi ha motiu algun:
En data 27 de gener de 2014, l'empresa VIAS presentà, com
és preceptiu, el planning d'obra corresponent, el qual marca com
a final d'obra el 20 de març de 2014.
Aquest planning ha estat informat favorablement per la
direcció facultativa i pel responsable del contracte (municipal),
i ha estat aprovat per l'ajuntament d'Eivissa (òrgan de
contractació) el 6 de març de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 15570/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a edifici per
al CEIP Sa Bodega (II). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Quan les obres ja pareix que són a punt d'estar acabades,
per quines raons l'empresa adjudicatària de l'edifici del CEIP
Sa Bodega no pot acabar l'edifici?
L'empresa adjudicatària des de l'aixecament definitiu de la
suspensió de les obres determinada per l'administració
(11/09/2012), no ha tingut cap motiu per no finalitzar l'edifici.

En data 27 de gener de 2014, l'empresa VIAS presentà, com
és preceptiu, el planning d'obra corresponent, el qual marca com
a final d'obra el 20 de març de 2014.
Aquest planning ha estat informat favorablement per la
direcció facultativa i pel responsable del contracte (municipal),
i ha estat aprovat per l'ajuntament d'Eivissa (òrgan de
contractació) el 6 de març de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 15577/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis
signats entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
i els ajuntaments de les Illes Balears. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quins convenis ha signat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears,
entre novembre de 2011 i desembre 2013, que especifiquin les
actuacions de manteniment dels centres educatius de primària
que han de portar a terme cadascuna de les administracions
competents en cada municipi?
Conveni Marc per a l'impuls i construcció d'infraestructures
educatives al municipi de Santa Eulàlia, amb data: 21/11/2012.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 113/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a destí dels sous estalviats
en nòmines per motiu de vaga. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
A què ha dedicat la Conselleria d'Educació els sous
estalviats en nòmines per totes les jornades de vaga dels
docents (amb la major concreció possible).
A les partides pròpies que estan emparades per la Llei
8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 129/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (I). (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 d'enderrocs des de l'inici de la legislatura
fins a gener de 2014?

BOPIB núm. 150 - 9 de maig de 2014
D'acord amb els arxius del Servei de Residus i Sòls
Contaminats, des de l'inici de legislatura i fins a gener de 2014,
s'han instruït els següents expedients per abocaments de residus
de construcció i demolició:
Inici legislatura fins a gener 2014
Anterior legislatura
Expedients sancionadors iniciats: 50
51
Expedients sancionadors resolts: 34 35
Expedients sancionadors arxivats: 05
08
Expedients sancionadors caducats: 07
13
Palma, 11 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 131/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a abocaments ilAlegals
d'enderrocs (II). (BOPIB núm. 135, de 31 de 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 d'enderrocs des de l'inici de la legislatura fins a gener
de 2014?
El Servei de Residus i Sòls Contaminats ha resolt els
expedients següents:
Inici legislatura fins a gener 2014
Expedients sancionadors iniciats: 34

Anterior legislatura
35

Palma, 11 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 140/14, 149/14, 186/14, 195/14,
204/14, 213/14, 222/14, 231/14 i 240/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears i a ús dels símbols
institucionals, III, XI, X, IX, VIII, VII, IV i II. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut
per al compliment dels articles 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Les que pertoqui una vegada entrada en vigor la Llei 9/2013.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut
per al compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?
Les que pertoqui una vegada entrada en vigor la Llei 9/2013.
Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari
per al compliment dels articles 3.1 i 4.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?
No es té quantificat.
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Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst colAlocar la Conselleria de Salut per al compliment de
l'article 4.4 de la Llei de símbols segons el qual "Els béns
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una placa
identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip del Govern
de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns immobles
afectats per un concert amb el Govern de les Illes Balears o
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"?
A data d'avui no està quantificada d'una manera definitiva.
Compleix la Conselleria de Salut 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
el cas que es tracti de béns immobles afectats per un concert
amb el Govern de les Illes Balears o sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a la placa identificativa, com a mínim, s'hi haurà
de fer constar aquesta circumstància"?
A data d'avui no està quantificada d'una manera definitiva.
Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per a complir amb l'article 3.1
de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya i
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears"?
A data d'avui no està quantificada d'una manera definitiva.
Compleix la Conselleria de Salut 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"?
A data d'avui aquesta informació no està quantificada d'una
manera definitiva.
Quantes sancions (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 ens consta cap expedient ni sanció.
Quantes sancions (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 dels articles 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 ens consta cap expedient ni sanció.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

(*) Des anys 2007 i 2008 no hi ha dades.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 144/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears III. (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 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
Les lleis són d'obligat compliment.
Palma, 7 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 474/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programes
dependència 2013. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quants de programes d'atenció a la dependència s'han
signat durant l'any 2013?
Si la diputada es refereix a programes individuals d'atenció,
durant el 2013 se n'han firmat 4.620.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 561/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedients per
fondejos a espais de rellevància marins. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quants d'expedients s'han obert per fondejos a espais de
rellevància marins, quants s'han resolt i quants s'han cobrat,
des de l'inici de la legislatura?
Inici legislatura
Expedients que s'han obert:
Expedients oberts:
Expedients resolts:
- Pagats:
- S'ha fet constrenyiment:
- Pendent de fer constrenyiment:
- Recurs estimat:
- Diligència per no estar d'alta:
- Caducats:
- Pendent d'incoació:
- Arxiu:
- Pendent Resolució recurs:
- Resolució no incoació:

legislatura anterior (*)
150
53
84
03
66
50
17
14
11
09
01
-01
01
28
19
02
-05
--01
-02
-04

Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 809/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a falsejament informes
ambientals projecte prospecció Cairn Energy. (BOPIB núm.
136, de 7 de febrer de 2014).
Què pensa fer o ha fet el Govern en relació amb els fets
destapats pels tècnics de l'Ajuntament de Sant Antoni (Eivissa)
que mostren que els informes ambientals que acompanyen el
projecte de prospecció promogut per Cairn Energy han estat
falsejats o copiats d'internet?
Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no es té constància d'haver rebut cap comunicació de
l'Ajuntament de Sant Antoni ni que els informes ambientals que
acompanyen el projecte de prospeccions promogut per Cairn
Energy siguin falsos o estiguin copiats d'internet.
Suposam que l'Ajuntament de Sant Antoni ho ha posat en
coneixement de l'Administració Estatal que és la competent per
autoritzar el projecte i avaluar l'impacte ambiental dins els
procediments oberts, i no a l'Administració de la Comunitat
Autònoma Balear que només n'és competent com a
administració afectada dins el procés obert.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 1027/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació II. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).
Sobre els expedients de Marratxí, trobau que obrir nous
expedients dos mesos després de la interrupció de la vaga és la
millor manera de calmar els ànims de la comunitat educativa?
L'Administració ha de vetllar pel compliment de la
normativa vigent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 1039/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients .
Conselleria d'Educació IV. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).
Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
és el Sr. Estarellas l'investigador i organitzador d'aquesta
campanya d'assetjament al professorat? Compta amb
l'aprovació de la Sra. Consellera?
No hi ha campanya d'assetjament. La Conselleria aplica la
normativa vigent.
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 1053/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit
(I). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Quantes operacions de crèdit a curt termini s'han
formalitzat per part del Govern de les Illes Balears a l'exercici
de 2012?
L'any 2012 es varen formalitzar 10 operacions de crèdit a
curt termini per part del Govern de les Illes Balears.
Palma, 20 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

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

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1040/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients.
Conselleria d'Educació V. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).
Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
com ens pot explicar que, des del vostre nomenament com a
consellera, la política educativa del departament que dirigiu
s'ajusti tan fidelment als dictats del líder d'un grup extremista
i fanàtic? Té por d'acabar com el seu predecessor en el
càrrec?
La Conselleria aplica la normativa vigent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1052/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a fons de contingència.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
A quines despeses s'ha destinat el fons de contingència de
l'exercici 2013?
Complimentant la seva pregunta, adjunt, tramet document
explicatiu de les despeses solAlicitades.

Palma, 26 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1054/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit
(II). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Quin import i quin tipus d'interès correspon a cadascun de
les operacions de crèdit a curt termini formalitzades a l'exercici
2012?
Import
90.000.000,00
100.000.000,00
23.500.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
50.000.000,00
14.500.000,00
85.000.000,00
49.500.000,00

Tipus d'interès
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 1m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 1m
Euribor 3m
4,77%

Marge
4,25%
4,20%
4,00%
4,00%
4,25%
4,00%
4,25%
4,50%
4,75%
-------

Palma, 20 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1055/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit
(III). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Quantes operacions de crèdit a curt termini s'han
formalitzat per part del Govern de les Illes Balears a l'exercici
2013?
L'any 2013 es varen formular 12 operacions de crèdit a curt
termini per part del Govern de les Illes Balears.
Palma, 20 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 1056/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a operacions de crèdit
(IV). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Quin import i quin tipus d'interès correspon a cadascuna
de les operacions de crèdit a curt termini formalitzades a
l'exercici 2013?
Import
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
35.100.000,00
20.000.000,00
18.500.000,00
3.000.000,00
3.400.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00

Tipus d'interès
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m
3,960%
3,960%
3,960%
Euribor 1m
Euribor 1m
3,301%
3,260%

Marge
3,710%
3,710%
3,710%
3,710%
3,570%
------------2,950%
3,420%
---------

Palma, 20 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 1057/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a sistema de
finançament autonòmic del 2009. (BOPIB núm. 136, de 7 de
febrer de 2014).
Ha realitzat la Conselleria d'Hisenda del Govern de les
Illes Balears l'estudi que permet avaluar els resultats que el
sistema de finançament autonòmic del 2009 ens ha donat fins
ara?
Si l'estudi s'ha realitzat, quines són les xifres que hi aporta?
Sí, s'ha realitzat.
Adjunta tramet direcció electrònica, on podeu realitzar la
vostra consulta, així com full adjunt amb les xifres solAlicitades:
http://www.minhap.gob.es/esEs/areas%20Tematicas/Financiacion%Autonomica/Paginas/
DatosFinanciacionCCAA.aspx

Palma, 17 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 1098/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a menors
amb necessitats educatives especials. (BOPIB núm. 136, de 7
de febrer de 2014).
Quin nombre hi ha a la nostra comunitat d'infants menors
d'edat amb necessitats educatives especials?

Segons la informació enregistrada a dia d'avui el nombre
total d'alumnes amb necessitats educatives especials a les Illes
Balears és de 7.905. Aquestes dades van variant a mesura que
hi ha nous diagnòstics, així com baixes.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1099/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a menors
que reben educació especial i educació compensatòria.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Quin nombre d'alumnes hi ha a la nostra comunitat que
reben educació especial i educació compensatòria?
En resposta a la pregunta realitzada, cal destacar que no
podem parlar d'educació especial i educació compensatòria com
a tal. És per això que la Llei Orgànica 8/2013 per a la millora de
la qualitat educativa, que modifica la Llei Orgànica 3/2006,
d'Educació, estableix a l'article 1del seu capítol 1 referit a
Principis i fins de l'educació, que el sistema educatiu s'ha
d'inspirar en la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat i en
l'equitat, la inclusió educativa i l'accessibilitat universal. Des
d'aquest enfocament, les administracions educatives disposaran
els mitjans necessaris perquè tot l'alumnat assoleixi el màxim
desenvolupament personal, intelAlectual, social i emocional, així
com els objectius establerts amb caràcter general a la Llei (art.
71.1).
Amb aquesta finalitat, els centres educatius han de promoure
actuacions organitzatives i metodològiques així com mesures
curriculars que garanteixen el progrés de tot el seu alumnat.
En qualsevol cas, s'ha de tenir una atenció especial per a
l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport
educatiu.
Així, correspon a les administracions educatives assegurar
els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que
requereixin una atenció educativa diferent a l'ordinària per
presentar necessitats educatives especials, per dificultats
d'aprenentatge, TDAH, per les seves altes capacitats
intelAlectuals, per haver-se incorporat tard al sistema educatiu,
o per condicions personals o d'història escolar, puguin assolir el
màxim desenvolupament possible de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter
general per a tot l'alumnat (art. 71.2).
Els ensenyaments del sistema educatiu espanyol s'adaptaran
a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
Aquesta adaptació garantirà l'accés, la permanència i la
progressió d'aquest alumnat en el sistema educatiu (art. 3.8).
En el cas de l'alumnat amb necessitats educatives especials
l'atenció educativa es podrà dur a terme en distintes modalitats
en funció de les necessitats educatives concretes que presenti
cada alumne o alumna (art. 74).
En principi, l'alumnat amb necessitats educatives especials
serà escolaritzat en centres ordinaris, amb els recursos i mesures
d'atenció a la diversitat més adients.
Només en el cas que les seves necessitats no puguin ser
ateses en el marc de les mesures d'atenció a la diversitat dels
centres ordinaris, els alumnes amb necessitats educatives
especials podran ser atesos en aules d'educació especial o en
centres d'educació especial.
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Finalment, es contempla la possibilitat de combinar
ambdues modalitats, de tal manera que un alumne/a compartiria
l'escolarització entre un centre ordinari i un centre d'educació
especial.
Així mateix, i per tal de garantir la igualtat en l'exercici del
dret a l'educació i, en conseqüència, l'accés i la permanència de
l'alumnat en el sistema educatiu, les administracions públiques
duran a terme accions de caràcter compensatori en relació a
persones, colAlectius o àmbits territorials que es trobin en
situació de desavantatge, que podran incloure l'escolarització a
l'etapa d'educació infantil, l'adopció de mesures singulars en
centres o zones geogràfiques en què es precisi una atenció
compensatòria o l'establiment d'un sistema públic de beques i
ajudes a l'estudi (Títol II. Capítol II. Compensació de les
desigualtats en educació).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 1129/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a economia
submergida a Balears i pla especial contra el frau fiscal.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
Davant el preocupant augment de l'economia submergida
a Balears denunciat pel Sindicat de Tècnics d'Hisenda
(GESTHA) , té previst el Govern un pla especial de lluita
contra el frau fiscal o accions específiques contra el mercat
negre?
El frau tributari en els tributs autonòmics
En primer lloc el que convé aclarir són les xifres de frau
tributari a les quals fa referència com element que justifica una
major dotació pressupostària per a l'ATIB.
El frau derivat de l'anomenada economia submergida no
afecta els nostres tributs amb la mateixa intensitat i importància
que als de gestió estatal.
Tant a nivell comunitari com estatal quan es fa referència al
frau fiscal s'esmenta la denominada economia submergida, que
és l'activitat mercantil opaca al fisc que genera rendiments i
beneficis fiscals que s'escapen de la tributació, la qual cosa
afecta fonamentalment els imposts sobre la renda, beneficis,
IVA i imposts especials i a les cotitzacions a la seguretat social.
Tribut sobre els quals no té competència la comunitat
Xifres
No existeixen estudis oficials, un informe del Parlament
Europeu de 17 de juliol de 2008 ho xifra en un 13% del PIB de
mitjana a Europa, arribant al 25% del PIB a Espanya a l'any
2008.
La Fundació de Caixes d'estalvis FUNCAS ho estima en un
22% del PIB per a 2011 la qual cosa suposa un 32.000 milions
d'euros anuals.
Les xifres alAludides pel ministre Montoro, 70.000 milions
d'euros des de l'any 2009, afecten els tributs vinculats als
orígens de fons: IRPF, Societats i renda de no residents i a les
cotitzacions socials. Tributs que són per als quals s'ha establert
l'amnistia fiscal.
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El frau en els tributs autonòmics
No existeixen xifres de frau a la nostra comunitat. No obstant i
pel que es refereix als nostres tributs s'ha de tenir en compte
que:
- són de caràcter patrimonial (ITP i ADJ i successions i
donacions),
- són de caràcter documental, en general tots els actes subjectes
a aquests tributs que s'han de plasmar en un document públic,
administratiu o judicial perquè produeixen tots els seus efectes.
Això fa que intervengui un empleat públic (notari, jutge,
funcionari de l'administració...)
- estan especialment protegits pel dret. A més de totes les
garanties pròpies del dret tributari en el cas d'aquests tributs n'hi
hem d'afegir dos més:
a) el tancament registral, que significa que els documents on
consten els fets imposables subjectes a aquests tributs no poden
accedir al registre i a l'especial protecció que aquest dóna si no
se justifica la liquidació del tribut.
b) l'afecció al pagament del tribut dels béns immobles sotmesos
a aquests tributs. Per la qual cosa l'anomenada economia
submergida no té la mateixa incidència en els nostres tributs que
en els de titularitat i gestió estatal.
Pla de lluita contra el frau
Uns dels eixos més importants de la política fiscal d'aquest
Govern és a més de la reforma del sistema tributari, el de la
lluita contra el frau.
Es per això que des de l'inici de la legislatura s'iniciaren els
treballs per elaborar el pla extraordinari de lluita contra el frau.
Pla que ha estat elaborat i posat en marxa. Aquest pla, per al
període 2012-2015 consta de 40 pàgines on se dissenyen i
planifiquen les actuacions de l'administració tributària
autonòmica en el qual s'inclouen més de 80 mesures a
desenvolupar, moltes de les quals ja estan en pràctica.
Principis bàsics
Els principis bàsics que emmarcaran les activitats a
desenvolupar per lluitar contra el frau, prevists en el pla, són
bàsicament tres:
1) La lluita contra el frau exigeix un enfocament
multidisciplinar, que suposa una coordinació important, tant a
nivell intern com a nivell extern:
a . A nivell intern: és necessari coordinar les àrees de gestió,
inspecció i recaptació vinculades a la lluita contra el frau, amb
la finalitat d'evitar per un costat duplicitats i per altre deixar
comportaments de risc sense analitzar.
b) A nivell extern: és necessària la coordinació entre els
distintes administracions tributàries. El frau no és un fet aïllat
que només afecta una administració, sinó que afecta tots els
sistemes tributaris: l'estatal, l'autonòmic i el local.
2) Especialització i informació.
La major complexitat de les actuacions fraudulentes,
requereix major informació i millor tractament a la vegada que
una major especialització del personal dedicat a aqueixes
tasques.
3) Desenvolupament de tècniques per millorar l'eficiència i
l'eficàcia dels mitjans disponibles en funció dels mitjans
personals i materials existents en l'ATIB en cada moment. Es
fixen uns índexs de referència per a cada membre de
l'organització, en funció de les jornades anuals previstes de
treball i del tipus de control que aquest desenvolupa. De manera
que un increment o decrement en el personal assignat a tasques
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de regularització fiscal incideix directament en el resultat
quantitatiu però no així en el qualificatiu i en l'eficàcia de
l'organització.
Resultats.
Evolució del pressupost
Exercici
2010-11: Pressupost 13,8.
Exercici
2012: Pressupost 10,3.
Exercici
2013: Pressupost 8,3.
Variació 2013/2010: <40%>

Palma, 25 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1133/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a protecció
muntanyes submarines. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Import del deute descobert (milions d'euros)
En via de gestió:
Exercici
2011: 17,47.
Exercici
2012: 22,95.
Exercici
2013: 21,8.
Variació 2013/2011: 25%
En inspecció:
Exercici
2011: 5,77.
Exercici
2012: 9,70.
Exercici
2013: 11,4.
Variació 2013/2011: 98%
Total
Exercici
2011: 23,24.
Exercici
2012: 32,65.
Exercici
2013: 33,27.
Variació 2013/2011: 43%
Palma, 4 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1131/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a embarcacions de
pesca d'arrossegament i potència autoritzada. (BOPIB núm.
137, de 14 de febrer de 2014).
Quins mecanismes té la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per comprovar la potència declarada de les
embarcacions de pesca d'arrossegament de la flota pesquera
de les Illes Balears es correspon amb els motors i cavalls reals
d'aquestes embarcacions?
Quan un motor s'instalAla a un vaixell pesquer de les Illes
Balears, s'instalAla amb una potència autoritzada pel Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i per la
Direcció General de Medi Rural i Marí, complint en tot cas, la
normativa que li és d'aplicació i acreditada en tot moment pels
certificats de proves en banc expedits pel Ministerio de Fomento
o en el seu defecte per una organització reconeguda i
degudament autoritzada pel Ministerio de Fomento.
És competència de l'Administració Central el dur a terme el
control de la potència motriu d'acord amb l'article 39 del
Reglament (CE) nº 1224/2009 del Consell de 20 de novembre
de 2009 pel qual s'estableix un règim comunitari de control per
garantir el compliment de les normes de la política pesquera
comú i el Reglament d'execució (UE) nº 404/2011 de la
Comissió de 8 d'abril de 2001, pel qual s'estableixen les normes
de desenvolupament del reglament anterior.

Quines gestions ha fet el Govern per defensar davant el
Govern Central la protecció de les muntanyes submarines de
les Illes Balears?
El Govern no necessita fer cap gestió davant el Ministeri
d'Agricultura per defensar la protecció de les muntanyes
submarines de les Illes Balears perquè, precisament, és aquest
organisme el que està promovent l'esmentada protecció
mitjançant la tramitació d'una ordre ministerial.
Palma, 25 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1135/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balances fiscals vs.
"comptes públics territorialitzats". (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).
Com valora el conseller d'Hisenda l'anunci del ministre
Montoro a substituir la publicació de les balances fiscals per
uns "comptes públics territorialitzats"?
El Govern de les Illes Balears sempre veurà amb bons ulls
els exercicis de transparència i aquest cas no és una excepció,
per tant es valora, de forma positiva tant l'elaboració dels
comptes públics territorialitzats, com l'elaboració de les
balances fiscals amb les seves diferents metodologies amb ànim
que els ciutadans disposin del màxim nivell d'informació
possible i cadascun faci els judicis de valors que estimin
convenients.
Palma, 17 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1264/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a augment de ràtios
i problemes d'espai a les aules d'infantil al CEIP Ponent
(Inca). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
Pensa fer res la Conselleria d'Educació per atendre la
manca d'espai a les aules d'infantil del CEIP Ponent que ha
provocat l'augment de les ràtios d'alumnes?
Revisat el nombre d'alumnes matriculats a Educació Infantil
d'aquest centre, cap grup excedeix les ràtios establertes d'acord
al Reial Decret 14/2012, de 20 d'abril. (BOE número 96, de 21
d'abril de 2012).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1267/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a aigua calenta al
CEIP Miquel Duran i Saurina (Inca). (BOPIB núm. 137, de 14
de febrer de 2014).
Quan pensa la Conselleria d'Educació garantir que hi hagi
aigua calenta al CEIP Miquel Duran i Saurina, donat que es
tracta d'una condició imprescindible per al funcionament del
servei de menjador?
La darrera setmana del mes de febrer l'IBISEC va fer una
actuació encaminada a la reparació del sistema d'aigua calenta
al CEIP Miquel Duran i Saurina.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 1278/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a abocaments a la
finca Sa Bassa Plana (Llucmajor). (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).
Té constància la Conselleria de Medi Ambient que s'estan
realitzant abocaments de restes orgàniques a la finca de Sa
Bassa Plana a la carretera de Cala Pi?
Sí, la Conselleria té constància que s'han realitzat
abocaments de restes orgàniques a la finca de Sa Bassa Plana.
Ha autoritzat la Conselleria de Medi Ambient aquests
abocaments?
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forma de files, per mesclar-les amb terra. Es constatà la
presència de maquinària per triturar. Els agents actuants
manifestaren per acta que l'aparença de les restes càrnies
detectades s'assemblaven a les restes de la granja de cucs
gestionada per l'empresa ColAlaboració Mediambiental de les
Illes Balears (COMEIB). A la inspecció hi era present un
representant de la propietat (Sr. Miquel Pascual Bibiloni), que
manifestà que les restes càrnies en qüestió procedien de
l'empresa COMEIB. L'acta es va aixecar el dia 5 de febrer i es
trameté a la DG de Recursos Hídrics dia 12 de febrer de 2014.
Tenen autorització de la Direcció General de Recursos
Hídrics les extraccions d'aigua que es realitzen en aquesta
finca?
Sí. L'autorització del pou d'aigua és de data d'octubre de
2013, anterior al moment en què s'han detectat els abocaments
de les restes orgàniques a la finca Sa Bassa Plana (febrer 2014).
Cas de tenir autorització, la Direcció General de Recursos
Hídrics controla que les quantitats d'aigua que s'extreuen de
la finca Sa Bassa Plana estiguin dins els límits concedits?
Sí; la resolució concedida en data 16 d'octubre de 2013
indica que el titular de l'aprofitament haurà d'instalAlar un
comptador volumètric que permeti conèixer les extraccions
efectuades i un tub amb sonda que permeti conèixer
mesuraments de nivell.
Ha fet controls la Conselleria de Medi Ambient sobre les
possibles filtracions a l'aqüífer que es podrien produir pels
abocaments de restes orgàniques que es fan a la finca de Sa
Bassa Plana?
Sí; s'estan duent a terme en aquestes dates. En cas de
detectar-se una infracció, es procedirà a la iniciació del
corresponent procediment administratiu sancionador contra els
presumptes responsables.
Palma, 11 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 1280/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tancament de la
planta de Coca-Cola i repercussions en la mobilitat a Palma.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
Com té previst el Govern, en coordinació amb altres
administracions, gestionar l'augment de volum de trànsit pesat
del Passeig Marítim de Palma durant l'estiu que comportarà
el tancament de la planta de Coca-Cola, que suposarà la
circulació de 50 a 60 plataformes diàries de càrrega de refresc
addicional al trànsit actual?

No.
Ha realitzat inspeccions la Conselleria de Medi Ambient
sobre les activitats que s'estan duent a terme en aquesta finca?
Sí, dia 3 de febrer dos agents de medi ambient detectaren a
la zona coneguda com Sa Bassa Plana (TM Llucmajor) una
acumulació de restes orgàniques (aprox. 150x300 metres) en

El Govern Balear no té cap competència per a gestionar el
trànsit en el Passeig Marítim de Palma.
Palma, 27 de febrer de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 1345/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de caps d'Estudis per cursos. (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).
Quants de caps d'Estudis d'IES varen dimitir els següents
cursos escolars 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
i 2012-2013?
Els caps d'estudis dimiteixen al director.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 1439/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a composició de la
Comissió interdepartamental de joventut (III). (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).
Quina és la composició de la Comissió interdepartamental
de joventut?
La composició de la Comissió interdepartamental de
joventut per a l'elaboració de polítiques de joventut és prevista
a l'article 3 del Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es
regula l'organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
publicat al BOIB núm. 105, de 27 de juliol de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 1428/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració
del curs 2013-2014 de la UIB (I). (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).
Quins són els motius d'agenda que van impedir a la
consellera d'Educació i Cultura assistir a la inauguració del
curs 2013-2014 de la UIB?
Actes inherents al seu càrrec de caràcter inexcusable.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 1440/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment
a l'article 78 de la Constitució Espanyola. (BOPIB núm. 138,
de 21 de febrer de 2014).
Quines mesures ha impulsat per donar compliment a
l'article 78 de la Constitució Espanyola?
No tenim competències.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 1429/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració
del curs 2013-2014 de la UIB (II). (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).
Atesa la resposta de la Conselleria d'Educació núm. de
Registre del Parlament, 10040/2013, que diu desconèixer els
motius pels quals el president Bauzá no va acudir a la
inauguració del curs 2013-2014 de la UIB, reiteram la
pregunta a Presidència de la Comunitat Autònoma:
Per quin motiu el Sr. President del Govern no va assistir a
la inauguració del curs 2013-2014 de la UIB?
El president va realitzar labors institucionals a la seu del
Govern de les Illes Balears, pròpies del desenvolupament
ordinari de les seves atribucions, quedant representada la
presència institucional a través del director general
d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.
Palma, 18 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1452/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Ses Fontanelles i
detecció de contaminació per metalls (1). (BOPIB núm. 138, de
21 de febrer de 2014).
Pensa el Govern paralitzar les obres a Ses Fontanelles
(Palma) davant la detecció per part d'investigadors de
l'IMEDEA de contaminació per metalls en aquesta zona
humida?
Fins a les hores, el Servei de Residus i Sòls Contaminats no
ha tingut cap mena d'intervenció en una possible contaminació
a Ses Fontanelles i, per tant, desconeix els informes alAludits.
L'aplicació del principi de precaució i de protecció del medi
ambient fa que des del Govern de les Illes Balears s'hagin iniciat
les actuacions pertinents per tal de conèixer quina és la situació
real de la zona.
Palma, 10 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 1480/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a informe jurídic
prospeccions petrolíferes des del punt de vista de dret
ambiental. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
Té previst la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori elaborar un informe sobre la legalitat de les
prospeccions petrolíferes des del punt de vista del dret
ambiental, vist que vulneren diverses directives europees amb
la 79/409/CEE de conservació d'aus o la 92/43 de conservació
d'hàbitats i lleis estatals com la 4/2007, de protecció del
patrimoni natural i la biodiversitat?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
realitzar tots els informes que com administració afectada li
correspon dins el procediment d'avaluació d'impacte ambiental
de l'administració estatal. Els informes inclouen un apartat de
fonaments de dret amb els quals es basen i fonamenten les
consideracions tècniques i jurídiques que formen part del
contingut dels informes emesos des de la Conselleria. Dins la
part de la normativa en què es fonamenten els informes hi ha,
entre d'altres, la Directiva d'Aus (2009/147/CE), la Directiva
d'Hàbitats (92/43/CE) i la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i
de la Biodiversitat.
Cal esmentar que el contingut de la iniciativa presentada fa
referència a la Directiva d'Aus 79/409/CE que està derogada, la
substitueix la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la
conservació de les aus silvestres.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1612/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a supressió del tren
Inca-Palma. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quin són els motius tècnics alAlegats per SFM per suprimir
el tren Inca-Palma de les 14.37 h?
La supressió d'un determinat servei és una mesura que
s'adopta quan el retard que pateix aquella circulació fa
desaconsellable que el servei es realitzi. Aquesta situació es
produeix quan al realitzar una circulació que ha perdut el seu
horari es provoquen retards a les següents, prolongant l'alteració
del servei de transport. En aquests casos, es pondera el fet que
incrementar en pocs minuts el retard que pateixen els passatgers
d'aquell tren permeten que la resta de circulacions recuperin el
seu horari.
A títol d'exemple, amb freqüències de dia laborable en el
corredor Inca-Palma, amb cadències de pas de 20 minuts, quan
una circulació es retarda 15 minuts, realitzar-la provocarà
inevitablement un retard en les circulacions següents,
incrementant el volum de passatgers afectats per retards, quan
optar per una espera addicional de 5 minuts permet mantenir
l'horari dels serveis següents.
Finalment, sense definir la data a la qual fa referència la
pregunta no es poden indicar els motius concrets de la supressió
assenyalada.
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Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 1682/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a causes de l'avaria
que provocà retards. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de
2014).
A quines causes ha atribuït Serveis Ferroviaris de Mallorca
l'avaria que provocà els retards del passat 13 de febrer de
2014?
A una incidència en la infraestructura de telecomunicacions
que, arrel que les implicacions sobre la resta de sistemes foren
poc habituals, va dificultar i, per tant retardar, la seva
localització i reparació.
Per major detall, es poden consultar els informes tècnics
solAlicitats a la pregunta amb RGE 1681/2014.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 1683/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures
d'informació als usuaris. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de
2014).
Quines mesures d'informació als usuaris va prendre Serveis
Ferroviaris de Mallorca quan es va produir l'avaria que
provocà els retards del passat 13 de febrer de 2014?
La informació es va enviar contínuament a les pantalles i
teleindicadors d'estacions, de les quals SFM disposa des de l'any
2010, i que habitualment s'utilitzen que per l'anunci, en minuts,
de les pròximes circulacions.
Així mateix, es mantenia contacte periòdic amb el Punt
d'Informació que, via telefònica, informa als usuaris que hi
criden.
Per altra banda, el personal de SFM va anar informant els
viatgers segons la informació de la qual es disposava.
A més, la difusió es va realitzar a través de xarxes socials
(perfil oficial de SFM a la xarxa de Twitter) i a través de la
pàgina web de l'entitat.
Finalment, els diferents mitjans de comunicació seguiren
puntualment l'evolució del servei durant el dia.
Cal tenir present que part de la difusió de la informació a
l'usuari requereix que la infraestructura de telecomunicacions de
SFM estigui operativa, ja que és imprescindible que la
comunicació dels elements distribuïts a estacions amb els
servidors que permeten la generació i distribució de la
informació sigui factible. Per tant, incidències a les
infraestructures de telecomunicacions provoquen inevitablement
incidències en part dels sistemes d'informació al viatger. D'aquí
es dedueix la necessitat de disposar de varis canals de
comunicació perquè l'usuari tingui diferents vies d'obtenir la
informació.
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Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1684/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures per evitar
més avaries. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quines mesures està prenent Serveis Ferroviaris de
Mallorca per evitar que es repeteixi en el futur una avaria
igual o similar a la que provocà els retards del passat dia 13
de febrer de 2014?
Entre les mesures que s'han adoptat per evitar els
inconvenients derivats d'un incident similar al sofert el passat
dia 13 destaquen:
- Revisió i millora dels protocols d'actuació en la primera
intervenció dels equips de manteniment dels sistemes de
senyalització i tràfic ferroviari.
- Increment i reforç d'equips de bateries auxiliars per mantenir
l'operativitat de switchos i altres elements de la xarxa de
telecomunicacions.
- Tramitació i adjudicació del contracte per la renovació de la
part afectada del troncal de fibra òptica que sustenta la
infraestructura de telecomunicacions de SFM, amb millora
important de la instalAlació.
- Direcció de tota la circulació ferroviària per personal de SFM
(factors d'estació), tant a l'estació d'enllaç com de Sa Pobla, fins
que es completi la renovació assenyalada i s'asseguri la
continuïtat de les comunicacions.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1685/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informes tècnics
sobre l'avaria del passat 13 de febrer. (BOPIB núm. 139, de 28
de febrer de 2014).
Ha encarregat Serveis Ferroviaris de Mallorca informes
tècnics sobre l'avaria que provocà els retards del passat 13 de
febrer de 2014?
Si. Són els adjuntats a la resposta de la pregunta RGEP núm.
1681/14.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1712/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a signatura d'ordre
d'educació per la consellera. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer
de 2014).
Per què es publica en el BOIB del dia 15 de febrer de 2014
l'ordre signada el 31 de gener del 2013 que regula els
programes de qualificació professional, signada per Joana
Maria Camps quan aquesta no era consellera d'Educació?
"La versió catalana del BOIB núm. 23 del dia 15 de febrer
de 2014 conté una errada en la data de l'Ordre de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats per al qual es regulen els
programes de qualificació professional inicial atès que figura
l'any 2013 en compte de l'any 2014. La versió castellana del
BOIB indicat conté la data correcta de l'Ordre.
La correcció d'errades materials que rectifica la data està
publicada al BOIB núm. 28 del 27 de febrer".
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1724/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a deute de l'Ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.(BOPIB núm. 139,
de 28 de febrer de 2014).
Quina és la quantitat total assumida pel Govern de les Illes
Balears del deute de l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, a través del sistema de pagament a proveïdors posat
en marxa pel Govern d'Espanya?
Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears. Q0700458C
Mecanisme 1
8.283.373,02
Mecanisme 2
1.403.924,27
Mecanisme 3
3.896.874,48
Suma Mecanisme
13.584.171,77
FLA 2013 10
FLA 2013 12
461.513,00
Devolucions:
-16.650,94
Suma FLA
461.513,00
Devolucions
-16.650,94
Ràdio de les Illes Balears.
Mecanisme 1
Mecanisme 2
Mecanisme 3

A57269896
4.468.178,13
495.287,31
2.328.510,90

Suma Mecanisme
FLA 2013 10
FLA 2013 12
Suma FLA

7.291.976,34
525.530,76
525.530,76
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Televisió de les Illes Balears. A57269912
Mecanisme 1
33.670.020,87
Mecanisme 2
7.260.003,81
Mecanisme 3
12.513.059,43
Devolucions:
-1.235.127,51
Suma Mecanisme
53.443.084,11
FLA 2013 10
115.263,80
FLA 2013 12
3.484.369,28
Suma FLA
3.599633,00
Devolucions
0,00
Total Mecanisme 1
Total Mecanisme 2
Total Mecanisme 3
Suma Mecanisme
FLA 201310
FLA 201312
Suma FLA
Total

46.421.572,02
9.159.215,39
17.503.317,30
74.319.232,22
115.263,80
4.454.762,10
4.570.025,90
78.889.258,12

Palma, 20 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1793/14, 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 Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Administracions Públiques per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
Cap.
Marratxí, 12 de març de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1802/14, 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 d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria
d'Administracions Públiques per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
No s'ha posat en coneixement d'aquesta Conselleria fets que
siguin sancionables d'acord amb la Llei de símbols.
Marratxí, 12 de març de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1811/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Administracions Públiques 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 d'Administracions Públiques
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.
Marratxí, 14 de març de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 1825/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Té previst la Conselleria d'Administracions Públiques
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.
Marratxí, 14 de març de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 1830/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Té previst la Conselleria de Família i Serveis Socials
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.
Palma, 14 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 1835/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a solAlicitud
d'autorització de símbols no autoritzats. (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).
Ha rebut la Direcció General de Ports i Aeroports alguna
solAlicitud d'autorització de símbols no autoritzats per la Llei
d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears'
No consta.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 1836/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Administracions
Públiques per a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
El que correspongui.
Marratxí, 12 de març de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 1841/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Família i
Serveis Socials per a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 1845/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques.(BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Com té previst la Conselleria d'Administracions Públiques
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?
Conforme correspongui.
Marratxí, 12 de març de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 1850/14, 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 Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Com té previst cobrir la Conselleria de Família i Serveis
Socials 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, 14 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 1907/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obertura
expedient contra director d'IES de Marratxí (I). (BOPIB núm.
140, de 7 de març de 2014).
Quin dia es va notificar l'obertura de l'expedient contra el
director de l'IES Marratxí als denunciats dels fets pels quals es
va prendre la decisió de l'esmentada incoació?

El que correspongui.

No es va notificar res als denunciats.

Palma, 14 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 1908/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obertura
expedient contra director d'IES Marratxí (II). (BOPIB núm.
140, de 7 de març de 2014).
Quin dia es va notificar l'obertura del seu primer expedient
disciplinari al director de l'IES de Marratxí?

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 2187/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a facilitar la
intermediació laboral. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
Quin ha estat al 2013 l'execució de l'acord marc per la
contractació de serveis que facilitin la intermediació laboral?

20/12/2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

L'execució de l'acord marc pel que se seleccionen agències
de colAlocació per la colAlaboració dels serveis públics
d'ocupació en la inserció del mercat laboral es gestiona des de
Madrid, està en període d'alAlegacions i encara no es té
l'adjudicació final.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 1957/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de dia de
Puigpunyent (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
En quina situació es troba el centre de dia de Puigpunyent?
Al municipi de Puigpunyent no hi ha servei de centre de dia.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 2186/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a colAlaboració
amb els sectors econòmics per la intermediació laboral.
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quin ha estat el resultat, nombre de persones contractades,
al 2013, de cadascun dels acords de colAlaboració amb els
sectors econòmics per la intermediació laboral?
Els resultats de la subscripció dels acords de colAlaboració
amb els diferents sectors econòmics són:
- La difusió entre els associats dels serveis que ofereix el SOIB
en relació amb la intermediació laboral, tenint en compte la
qualitat, la personalització i la gratuïtat en relació amb la gestió
d'ofertes laborals, reclutament i selecció de candidats.
- La promoció de la captació d'ofertes de feina entre els
associats i cobertura a les necessitats de personal de les
empreses.
- La divulgació de les accions formatives adients a les
necessitats del seu personal.
- El foment de la participació de les empreses del sector en
l'execució del mòdul de pràctiques no laborals dels certificats de
professionalitat.
- La informació i assessorament sobre contractació, ajudes i
bonificacions.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 2189/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del
SOIB (I). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix als
treballadors desocupats de llarga durada majors de 45 anys a
cadascuna de les Illes?
El Servei d'Orientació Laboral implantat a totes les oficines
del SOIB de cadascuna de les illes estableix un model d'atenció
basat en itineraris individualitzats per cadascun dels colAlectius
prioritaris, entre els quals hi ha les persones desocupades majors
de 45 anys.
Aquest itinerari inclou accions de grups, entrevista
individual de diagnòstic de competències i anàlisi de les
necessitats específiques de 50 minuts de durada i realització de
tallers de grups de millora de les habilitats de recerca de feina.
A més a més oferim informació específica per colAlectius
vulnerables i tallers d'ocupació on els usuaris majors de 45 anys
són prioritaris.
Aquest colAlectiu també pot accedir al servei d'intermediació
del SOIB de les ofertes ajustades al perfil del demandat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 2190/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del
SOIB (II). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
universitaris o amb FP superior desocupats a cadascuna de les
Illes?
El Servei d'Orientació Laboral implantat a totes les oficines
del SOIB de cadascuna de les illes estableix un model d'atenció
basat en itineraris individualitzats per cadascun dels colAlectius
prioritaris, entre els quals hi ha els joves menors de 30 anys.
Aquest itinerari inclou accions de grups, entrevista
individual de diagnòstic de competències i anàlisi de les
necessitats específiques de 50 minuts de durada i realització de
tallers de grups de millora de les habilitats de recerca de feina.
En el cas de persones amb estudis superiors (universitaris o
formació professional), els tallers proposats són tallers
especialitzats com recerca activa de feina especialitzada o taller
de recerca de feina a través de la xarxa Eures als joves
interessats en fer recerca de feina a Europa.
El programa de pràctiques no laborals regulat pel RD
1543/2011 ofereix la possibilitat que els joves amb formació
puguin adquirir l'experiència laboral per aconseguir una inserció
laboral efectiva.
Els joves interessats en autoocupació o emprenedoria reben
jornades d'assessorament en colAlaboració amb l'IDI, així com
la possibilitat de realització del curs de certificat de
professionalitat de gestió i creació de microempreses.
Aquest colAlectiu també pot accedir al servei d'intermediació
del SOIB de les ofertes ajustades al perfil del demandat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 2191/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del
SOIB (III). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
desocupats que no compten amb estudis bàsics a cadascuna de
les Illes?
El Servei d'Orientació Laboral implantat a totes les oficines
del SOIB de cadascuna de les illes estableix un model d'atenció
basat en itineraris individualitzats per cadascun dels colAlectius
prioritaris, entre els quals hi ha els joves menors de 30 anys.
Aquest itinerari inclou accions de grups, entrevista
individual de diagnòstic de competències i anàlisi de les
necessitats específiques de 50 minuts de durada i realització de
tallers de grups de millora de les habilitats de recerca de feina.
En el cas de joves menors de 30 anys sense formació tenen
prioritat per poder accedir a formació ocupacional SOIB de
certificat de professionalitat (nivell 1 o 2 segons el cas) per tal
de poder tenir una formació adequada a les demandes del
mercat laboral actual.
Aquest colAlectiu també pot accedir al servei d'intermediació
del SOIB de les ofertes ajustades al perfil del demandat
fomentat el seu retorn als estudis educatius.

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

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 2192/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del
SOIB (IV). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
desocupats amb estudis primaris complerts a cadascuna de les
Illes?
El Servei d'Orientació Laboral implantat a totes les oficines
del SOIB de cadascuna de les illes estableix un model d'atenció
basat en itineraris individualitzats per cadascun dels colAlectius
prioritaris, entre els quals hi ha els joves menors de 30 anys.
Aquest itinerari inclou accions grupals, entrevista individual
de diagnòstic de competències i anàlisi de les necessitats
específiques de 50 minuts de durada i realització de tallers
grupals de millora de les habilitats de recerca de feina.
En el cas de joves menors de 30 anys amb estudis primaris
complerts tenen prioritat per poder accedir a formació
ocupacional SOIB de certificat de professionalitat (nivell 1 o 2
segons el cas) per tal de poder tenir una formació adequada a les
demandes del mercat laboral actual.
Aquest colAlectiu també pot accedir al servei d'intermediació
del SOIB de les ofertes ajustades al perfil del demandat
fomentat el seu retorn als estudis educatius.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 2193/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a propostes del
SOIB (V). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix a autònoms
que han cessat en el seu negoci a cadascuna de les Illes?
El Servei d'Orientació Laboral implantat a totes les oficines
del SOIB de cadascuna de les illes estableix un model d'atenció
basat en itineraris individualitzats pels demandants d'ocupació
interessats o que valorada la seva necessitat es consideri oportú
des del servei d'ocupació.
Aquest itinerari inclou accions de grups, entrevista
individual de diagnòstic de competències i anàlisi de les
necessitats específiques de 50 minuts de durada i realització de
tallers de grups de millora de les habilitats de recerca de feina.
Al mateix temps es podrà accedir al servei d'intermediació
per les ofertes registrades del perfil del demandant.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 2194/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a propostes del
SOIB (VI). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quines són les propostes que el SOIB ofereix als joves
sense experiència laboral que vulguin emprendre un projecte
empresarial a cadascuna de les Illes?
El Servei d'Orientació Laboral del SOIB proporciona pels
usuaris interessats en autoocupació o emprenedoria tallers sobre
assessorament amb la temàtica amb cooperació amb l'IDI
(Institut d'Innovació Empresarial) a totes les illes on hi hagi
demanda.
A més dels tallers específics d'assessorament en
autoocupació i emprenedoria, oferim als demandants la
possibilitat de realització de formació de certificat de
professionalitat de nivell 3 consistent en 480 h formatives
dividides en diferents mòduls dirigits a iniciatives empresarials
o microempreses amb l'objectiu de garantir un objectiu
empresarial amb èxit.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 2286/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Mussol, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de febrer de 2014?
L'estada més alta de joves en el centre Es Mussol durant el
mes de febrer de 2014 ha estat:
- 11 menors/joves més 1 de cap de setmana.
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 2288/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Medi Obert, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert del mes de febrer de
2014?
Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, Llei
Orgànica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 11 en
el mes de febrer de l'any 2014.
Palma, 19 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 2289/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
centre Es Fusteret, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de febrer
de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?.
Detall per setmana.
Menors ingressats al Centre Es Fusteret durant el mes de
febrer de 2014, detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:
Febrer de 2014:
1a setmana del 01 al 02,
3a setmana del 10 al 16
5a setmana del 24 al 28
internament en règim semiobert, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert i permanència
de cap de setmana en centre: 0
2a setmana del 03 al 09:
internament en règim semiobert, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert: 0;
permanència de cap de setmana en centre: 1
4a setmana del 17 al 23:
internament en règim semiobert:1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert i permanència
de cap de setmana en centre: 0
Total
internament en règim semiobert: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert: 0; i
permanència de cap de setmana en centre: 1
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 2290/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
a centre Es Pinaret, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de febrer
de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?.
Detall per setmana.
Menors ingressats al Centre Es Pinaret durant el mes de
febrer de 2014, detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:
Febrer de 2014:
1a setmana del 01 al 02,
2a setmana del 03 al 09:
4a setmana del 17 al 23:
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internament en règim semiobert, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim semiobert i permanència
de cap de setmana en centre: 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3a setmana del 10 al 16
internament en règim semiobert: 2, internament en règim
tancat: 0; internament terapèutic en règim semiobert: 2;
permanència de cap de setmana en centre: 0

Ordre de Publicació
C)

5a setmana del 24 al 28
internament en règim semiobert: 3, internament en règim
tancat: 2; internament terapèutic en règim semiobert: 1;
permanència de cap de setmana en centre: 0
Total
internament en règim semiobert: 5, internament en règim
tancat: 2, internament terapèutic en règim semiobert: 3;
permanència de cap de setmana en centre: 0
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 2508/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4928/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
interpelAlació esmentada, relativa a política hospitalària del
Govern de les Illes Balears, 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 interpelAlació de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 4730/14.

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8562/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig 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.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a segon casino de la capital (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
d'enguany) per la pregunta RGE núm. 4885/14, relativa a
sentència del Tribunal Superior de Justícia (publicada en aquest
BOPIB).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4744/14
(complementat amb l'escrit RGE núm. 4851/14), presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a responsabilitats
polítiques en els acomiadaments nuls en el sector públic
instrumental (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 1212/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4741/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
interpelAlació esmentada, relativa a política general tributària, 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 interpelAlació
de què es tracta.

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 112/14.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4927/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
interpelAlació esmentada, relativa als símbols a les Illes Balears
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
F)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2517/14 a 2533/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm.
4647/14 a 4649/14, presentats pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda d'incloure a
l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió de Salut les
preguntes esmentades, relatives a obres del nou Hospital Can
Misses (I a IV), a cànon preestablert pagat, a cànon variable
pagat, a cost afegit per retard de les obres, a costos indirectes,
a cost financer afegit, a sobrecost financer, a garantia definitiva,
a majors costos, a concursos relacionats amb el nou Hospital
Can Misses, a reforma d'una part de l'edifici de l'Hospital Can
Misses, a construcció del nou centre de salut a l'edifici de
l'Hospital de Can Misses i a memòria justificativa (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 1 de
juliol de 2011, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
1719/2011, de dia 4 de juliol de 2011, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Jorge Minguillón i
Cebrian, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
Atès l'escrit amb RGE núm. 4935/2014, de dia 6 de maig de
2014, pel qual la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament del Sr. Jorge Minguillón i Cebrian com
a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat amb
efectes econòmics i administratius des de dia 6 de maig de
2014.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 7 de maig de 2014, en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Jorge Minguillón i Cebrian com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
6 de maig de 2014.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4936/2014 del dia 6 de maig de
2014, solAlicita el nomenament del Sr. Alberto Travesset i
Campaña, com a personal eventual adscrit al servei del grup
parlamentari socialista.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa dia 7 de maig de
2014, i en ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Alberto Travesset i Campaña com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 7 de maig de
2014.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
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comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 7 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014.
- Pàg. 9447 i 9469. Compareixences, apartat A)
On diu: RGE núm. 9685/14
Hi ha de dir: RGE núm. 9685/13
- Pàg. 9447 i 9470. InterpelAlacions, apartat B)
On diu: RGE núm. 4467/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4567/13, ...
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