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9804
T) RGE núm. 5692/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Floristería
Miraverd.
9804

9776

BOPIB núm. 153 - 30 de maig de 2014

U) RGE núm. 5693/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante
Diecisiete Grados.
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V) RGE núm. 5694/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Disgraf, SL.
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X) RGE núm. 5695/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante Mar
del Portitxol.
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Y) RGE núm. 5696/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club Náutico
Portitxol.
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Z) RGE núm. 5697/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Bar Mollet.
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AA) RGE núm. 5698/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante Club
Náutico Molinar de Llevant.
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AB) RGE núm. 5699/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante
Dehesa.
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AC) RGE núm. 5700/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante Es
Baluard.
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AD) RGE núm. 5701/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante
Portic.
9806
AE) RGE núm. 5702/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa.
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AF) RGE núm. 5703/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante
Piccola Italia.
9806
AG) RGE núm. 5704/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Viajes Llabrés.
9806
AH) RGE núm. 5705/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante Santa
Eulalia.
9807
AI) RGE núm. 5706/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Eco Energy
Balear.
9807
AJ) RGE núm. 5707/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante La
Libera.
9807
AK) RGE núm. 5710/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies 2013.
9807
AL) RGE núm. 5711/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies 2012.
9807
AM) RGE núm. 5712/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies 2011.
9807
AN) RGE núm. 5713/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies 2010.
9807
AO) RGE núm. 5714/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital Son Espases.
9808
AP) RGE núm. 5715/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital Son Dureta.
9808
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AQ) RGE núm. 5716/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital d'Inca.
9808
AR) RGE núm. 5717/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital Son Llàtzer.
9808
AS) RGE núm. 5718/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital de Manacor.
9808
AT) RGE núm. 5719/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
cribratge de càncer de còlon i recte.
9808
AU) RGE núm. 5720/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients derivats
a la Fundació Kovacs, 2012.
9809
AV) RGE núm. 5721/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients derivats
a la Fundació Kovacs, 2013.
9809
AX) RGE núm. 5728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a metge preventista
a l'Hospital Son Espases.
9809
AY) RGE núm. 5733/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Restaurante El
Quijote.
9809
AZ) RGE núm. 5734/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients derivats
a la Fundació Kovacs, 2010.
9809
BA) RGE núm. 5735/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients derivats
a la Fundació Kovacs, 2011.
9809
BB) RGE núm. 5769/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (I).
9810
BC) RGE núm. 5770/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (II).
9810
BD) RGE núm. 5771/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (III).
9810
BE) RGE núm. 5772/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (IV).
9810
BF) RGE núm. 5773/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (V).
9810
BG) RGE núm. 5774/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (VI).
9810
BH) RGE núm. 5775/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (VII).
9811
BI) RGE núm. 5776/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (VIII).
9811
BJ) RGE núm. 5801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (I).
9811
BK) RGE núm. 5802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (II).
9811
BL) RGE núm. 5803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (III).
9811
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BM) RGE núm. 5804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (IV).
9811
BN) RGE núm. 5805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (V).
9812
BO) RGE núm. 5806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (VI).
9812
BP) RGE núm. 5807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (VII).
9812
BQ) RGE núm. 5808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats d'Eivissa
i Formentera a Son Espases (VIII).
9812
BR) RGE núm. 5809/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (I).
9812
BS) RGE núm. 5810/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (II).
9812
BT) RGE núm. 5811/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (III).
9913
BU) RGE núm. 5812/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (IV).
9813
BV) RGE núm. 5813/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (V).
9813
BX) RGE núm. 5814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (VI).
9813
BY) RGE núm. 5815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (VII).
9813
BZ) RGE núm. 5816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats de
Menorca a Son Espases (VIII).
9813
CA) RGE núm. 5819/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga de fam
que du a terme un professor.
9814
CB) RGE núm. 5827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matances
realitzades des de 2009 fins a 2013.
9814
CC) RGE núm. 5843/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a places d'agents de Medi
Ambient (1).
9814
CD) RGE núm. 5844/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a places d'agents de Medi
Ambient (2).
9814
CE) RGE núm. 5849/14, 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 233 de maig.
9814
CF) RGE núm. 5850/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de Son
Espases que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9814
CG) RGE núm. 5851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a Son Espases (I).
9815
CH) RGE núm. 5852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a Son Espases (II).
9815
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CI) RGE núm. 5853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a Son Espases.
9815
CJ) RGE núm. 5854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a colonoscòpia a Son Espases (I).
9815
CK) RGE núm. 5855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a Son Espases (II).
9815
CL) RGE núm. 5856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a Son Espases.
9815
CM) RGE núm. 5857/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
Son Llàtzer que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9815
CN) RGE núm. 5858/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a Son Llàtzer (I).
9816
CO) RGE núm. 5859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a Son Llàtzer (II).
9816
CP) RGE núm. 5860/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a Son Llàtzer.
9816
CQ) RGE núm. 5861/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a Son Llàtzer (I).
9816
CR) RGE núm. 5862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a Son Llàtzer (II).
9816
CS) RGE núm. 5863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a Son Llàtzer.
9816
CT) RGE núm. 5864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital Comarcal d'Inca que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9817
CU) RGE núm. 5865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (I).
9817
CV) RGE núm. 5866/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (II).
9817
CX) RGE núm. 5867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
9817
CY) RGE núm. 5868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (I).
9817
CZ) RGE núm. 5869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (II).
9817
DA) RGE núm. 5870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
9818
DB) RGE núm. 5871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital de Manacor que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9818
DC) RGE núm. 5872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (I).
9818
DD) RGE núm. 5873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (II).
9818
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DE) RGE núm. 5874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor.
9818
DF) RGE núm. 5875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (I).
9818
DG) RGE núm. 5876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (II).
9818
DH) RGE núm. 5877/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor.
9819
DI) RGE núm. 5878/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital General Mateu Orfila que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9819
DJ) RGE núm. 5879/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila (I).
9819
DK) RGE núm. 5880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila (II).
9819
DL) RGE núm. 5881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila.
9819
DM) RGE núm. 5882/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila (I).
9819
DN) RGE núm. 5883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila (II).
9820
DO) RGE núm. 5884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila.
9820
DP) RGE núm. 5885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital Can Misses que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9820
DQ) RGE núm. 5886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (I).
9820
DR) RGE núm. 5887/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (II).
9820
DS) RGE núm. 5888/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses.
9820
DT) RGE núm. 5889/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (I).
9821
DU) RGE núm. 5890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (II).
9821
DV) RGE núm. 5891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses.
9821
DX) RGE núm. 5892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital de Formentera que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9821
DY) RGE núm. 5893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (I).
9821
DZ) RGE núm. 5894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (II).
9821
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EA) RGE núm. 5895/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera.
9822
EB) RGE núm. 5896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera (I).
9822
EC) RGE núm. 5897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera (II).
9822
ED) RGE núm. 5898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera.
9822
EE) RGE núm. 5899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital Joan March que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9822
EF) RGE núm. 5900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius de
l'Hospital General que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9822
EG) RGE núm. 5901/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius
d'Atenció Primària que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat.
9823
EH) RGE núm. 5902/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de carrera
professional del personal del Servei de Salut (I).
9823
EI) RGE núm. 5903/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de carrera
professional del personal del Servei de Salut (II).
9823
EJ) RGE núm. 5904/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de carrera
professional del personal del Servei de Salut (III).
9823
EK) RGE núm. 5905/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
freqüència dels autobusos llançadora (I).
9823
EL) RGE núm. 5906/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
freqüència dels autobusos llançadora (II).
9823
EM) RGE núm. 5907/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Presidència del Govern.
9824
EN) RGE núm. 5908/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Administracions Públiques.
9824
EO) RGE núm. 5909/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
9824
EP) RGE núm. 5910/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9824
EQ) RGE núm. 5911/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9824
ER) RGE núm. 5912/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9824
ES) RGE núm. 5913/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
9800
ET) RGE núm. 5914/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de Salut.
9825
EU) RGE núm. 5915/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de Turisme i Esports.
9825
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EV) RGE núm. 5916/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
9825
EX) RGE núm. 5917/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per l'Ibsalut.
9825
EY) RGE núm. 5918/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Presidència del Govern.
9825
EZ) RGE núm. 5919/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per l'Ibsalut.
9825
FA) RGE núm. 5920/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria d'Administracions Públiques.
9826
FB) RGE núm. 5921/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
9826
FC) RGE núm. 5922/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9826
FD) RGE núm. 5923/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9826
FE) RGE núm. 5924/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9826
FF) RGE núm. 5925/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
9826
FG) RGE núm. 5926/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria de Salut.
9827
FH) RGE núm. 5927/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Conselleria de Turisme i Esports.
9827
FI) RGE núm. 5928/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
9827
FJ) RGE núm. 5929/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Administracions Públiques.
9827
FK) RGE núm. 5930/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
9827
FL) RGE núm. 5931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9827
FM) RGE núm. 5932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9828
FN) RGE núm. 5933/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9828
FO) RGE núm. 5934/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
9828
FP) RGE núm. 5935/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de Salut.
9828
FQ) RGE núm. 5936/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de Turisme i Esports.
9828
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FR) RGE núm. 5937/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
9829
FS) RGE núm. 5938/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per la Presidència del Govern.
9829
FT) RGE núm. 5939/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades a Salut & Força per l'Ibsalut.
9829

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6019/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
corredor verd de Llevant.
9830
B) RGE núm. 6020/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataforma PINBAL
a l'administració autonòmica i local.
9830
C) RGE núm. 6021/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la protecció marina al sud de Mallorca.
9830
D) RGE núm. 6022/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte europeu
CERTRESS.
9830
E) RGE núm. 6023/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
desenvolupament rural (2014-2020).
9830
F) RGE núm. 6024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport psicològic
a persones en situació d'emergència.
9831
G) RGE núm. 6025/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei del joc
de les Illes Balears.
9831
H) RGE núm. 6026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'exposició
"Grans partitures" a Ciutadella.
9831
I) RGE núm. 6027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conferència de
presidents.
9831
J) RGE núm. 6028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
l'atur a les Illes Balears.
9831
K) RGE núm. 6030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació del TIL.
9831
L) RGE núm. 6031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
la conflictivitat al món educatiu.
9831
M) RGE núm. 6032/14 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6039/14), de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries a Eivissa.
9832
N) RGE núm. 6033/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
garantia juvenil.
9832
O) RGE núm. 6034/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atendre les
reclamacions dels docents.
9832
P) RGE núm. 6035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
externalització de serveis a les empreses turístiques.
9832
Q) RGE núm. 6036/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a condicions de vida dels
ciutadans de les Illes Balears.
9832
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R) RGE núm. 6037/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de Govern.
9832

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Compilació de dret civil de les Illes Balears.
9833

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5747/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anulAlació de permisos d'investigació d'hidrocarburs.

9834

B) RGE núm. 5748/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió conjunta contra les prospeccions
petrolíferes.
9834
C) RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a triatge poblacional de càncer de còlon i recte.

9835

D) RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a més espai per a les urgències de l'Hospital d'Inca.

9835

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6226/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a catàleg de serveis
de dependència.
9836
B) A la Pregunta RGE núm. 15572/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cicle professional
nàuticopesquer.
9836
C) A la Pregunta RGE núm. 15573/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres per solucionar
desperfectes o per realitzar millores.
9836
D) A les Preguntes RGE núm. 1/14 a 3/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a dades llistes d'espera
(1 a 3).
9836
E) A les Preguntes RGE núm. 15/14 i 16/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (11 i 12).
9836
F) A les Preguntes RGE núm. 201/14 i 219/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucional de les Illes Balears IX i VII.
9837
G) A la Pregunta RGE núm. 237/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears II.
9837
H) A les Preguntes RGE núm. 486/14 a 493/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a recursos
humans del Servei de Salut (I a IV) i a distribució dels recursos humans del Servei de Salut (I a IV).
9837
I) A les Preguntes RGE núm. 765/14 a 768/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a ingressos
per emissió de targeta sanitària 2012, 2013 i cost elaboració targeta sanitària 2012 i 2013.
9837
J) A la Pregunta RGE núm. 834/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció precoç
de càncer de mama (III).
9838
K) A la Pregunta RGE núm. 838/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (VII).
9838
L) A la Pregunta RGE núm. 898/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a riscos psicosocials.

9838

M) A la Pregunta RGE núm. 900/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reconeixements mèdics,
Conselleria d'Educació.
9838
N) A la Pregunta RGE núm. 1255/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reunió SPEE-SOIB
per coordinar la cita prèvia.
9838
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O) A la Pregunta RGE núm. 1748/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 7 de febrer.
9839
P) A la Pregunta RGE núm. 1749/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 14 de febrer.
9839
Q) A la Pregunta RGE núm. 1750/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 21 de febrer.
9839
R) A la Pregunta RGE núm. 1796/14, 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'Educació, Cultura i Universitats. 9840
S) A la Pregunta RGE núm. 1804/14, 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'Economia i Competitivitat.
9840
T) A la Pregunta RGE núm. 1805/14, 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'Educació, Cultura i Universitats
9840
U) A la Pregunta RGE núm. 1814/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per evitar conductes sancionables.
9840
V) A les Preguntes RGE núm. 1820/14, 1821/14 i 1823/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a retirada d'algun símbol (I i II) i a retirada de símbols no autoritzats.
9840
X) A la Pregunta RGE núm. 1827/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients sancionadors
contra les persones des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9840
Y) A la Pregunta RGE núm. 1828/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients sancionadors
contra les persones des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9841
Z) A la Pregunta RGE núm. 1939/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (1).
9841
AA) A la Pregunta RGE núm. 1940/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (2).
9841
AB) A la Pregunta RGE núm. 1941/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (3).
9841
AC) A la Pregunta RGE núm. 1942/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (4).
9841
AD) A la Pregunta RGE núm. 1943/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (5).
9841
AE) A la Pregunta RGE núm. 1951/14 i 1952/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de dia
de Ses Salines (I i II).
9842

(I).

AF) A la Pregunta RGE núm. 1955/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de Consell
9842

AG) A la Pregunta RGE núm. 1962/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son Rullan
de Palma (I).
9842
AH) A la Pregunta RGE núm. 1963/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son Rullan
de Palma (II).
9842
AI) A la Pregunta RGE núm. 1964/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son Rullan
de Palma (III).
9842
AJ) A la Pregunta RGE núm. 2003/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a nova FP bàsica (I).
9842
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AK) A la Pregunta RGE núm. 2004/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a nova FP bàsica
(II).
9843
AL) A la Pregunta RGE núm. 2005/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí Mayans, relativa a nova FP bàsica (III).
9843
AM) A la Pregunta RGE núm. 2006/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a implantació de l'FP
dual (I).
9843
AN) A la Pregunta RGE núm. 2007/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a implantació de l'FP
dual (II).
9843
AO) A la Pregunta RGE núm. 2008/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mapa de l'oferta
d'FP.
9843
AP) A la Pregunta RGE núm. 2125/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de Consell
(II).
9844
AQ) A la Pregunta RGE núm. 2152/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduït
9844
AR) A la Pregunta RGE núm. 2185/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a garantir la intermediació
laboral.
9844
AS) A la Pregunta RGE núm. 2188/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a polítiques actives
d'ocupació.
9845
AT) A la Pregunta RGE núm. 2195/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a formació de les escoles
oficials d'idiomes.
9845
AU) A la Pregunta RGE núm. 2285/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Fusteret, febrer 2014.
9845
AV) A la Pregunta RGE núm. 2291/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, febrer 2014.
9845
AX) A la Pregunta RGE núm. 2309/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a via verda (7).

9846

AY) A la Pregunta RGE núm. 2310/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Canal de Menorca i pesca
d'arrossegament.
9846
AZ) A la Pregunta RGE núm. 2328/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9846
BA) A la Pregunta RGE núm. 2331/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació Especial
de Son Ferriol.
9846
BB) A la Pregunta RGE núm. 2332/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació Especial
de Son Ferriol (2).
9846
BC) A la Pregunta RGE núm. 2333/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació Especial
de Son Ferriol (3).
9847
BD) A la Pregunta RGE núm. 2334/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació Especial
de Son Ferriol (4).
9847
BE) A la Pregunta RGE núm. 2335/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació Especial
de Son Ferriol (5).
9847
BF) A les Preguntes RGE núm. 2398/14 a 2400/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a agenda
oficial del Sr. Vicepresident (I a III)
9847
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BG) A la Pregunta RGE núm. 2418/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 7 de maig.
9847

(3).

BH) A la Pregunta RGE núm. 2488/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a targetes verdes a Son Real
9847

BI) A la Pregunta RGE núm. 2534/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a informe sobre les
circumstàncies de la mort d'una menor.
9848
BJ) A la Pregunta RGE núm. 2535/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a assetjament escolar.
9848
BK) A la Pregunta RGE núm. 2571/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a emancipació dels
joves.
9848
BL) A la Pregunta RGE núm. 2572/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a emancipació dels
joves (II).
9848
BM) A la Pregunta RGE núm. 2653/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a exàmens.

9848

BN) A la Pregunta RGE núm. 2654/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a mostra d'alumnes
representativa.
9849
BO) A la Pregunta RGE núm. 2655/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a selecció de centres
aleatòria.
9849
BP) A la Pregunta RGE núm. 2657/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a terminis.

9849

BQ) A la Pregunta RGE núm. 2658/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a competències no
lingüístiques.
9849
BR) A la Pregunta RGE núm. 2660/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a TIL o proves IAQSE.
9849
BS) A la Pregunta RGE núm. 2661/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a repetir les proves el mes
de maig.
9849
BT) A la Pregunta RGE núm. 2662/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a matemàtiques.
9850

(I).

BU) A la Pregunta RGE núm. 2674/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver Sagreras, relativa a targeta verda
9850

BV) A la Pregunta RGE núm. 2675/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a targeta verda
(II).
9850
BX) A la Pregunta RGE núm. 2676/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a targeta verda
(III).
9850
BY) A la Pregunta RGE núm. 2678/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 14 de març.
9850
BZ) A les Preguntes RGE núm. 2679/14 a 2688/14 i 2690/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives
a aules prefabricades (I a X) i a aules prefabricades (XII).
9851
CA) A la Pregunta RGE núm. 2822/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de caps
de departament.
9851
CB) A la Pregunta RGE núm. 2823/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de caps
de departaments (II).
9852
CC) A la Pregunta RGE núm. 2824/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de caps
de departament (III).
9852
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CD) A la Pregunta RGE núm. 2925/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de caps
de departament (IV).
9852
CE) A la Pregunta RGE núm. 2875/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment a l'article
48 de la Constitució Espanyola.
9852
CF) A la Pregunta RGE núm. 2882/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9852
CG) A la Pregunta RGE núm. 2886/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria de Turisme i Esports.
9852
CH) A la Pregunta RGE núm. 2905/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 21 de març.
9852
CI) A la Pregunta RGE núm. 2934/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració propostes patronal
i conveni hostaleria (2).
9853
CJ) A la Pregunta RGE núm. 2935/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració propostes patronal
i conveni hostaleria (3).
9853
CK) A la Pregunta RGE núm. 2943/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions del Govern i
certificat per a descompte de resident.
9853
CL) A la Pregunta RGE núm. 2945/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fons d'inversió i especulació
amb compra venda d'hotels.
9853
CM) A la Pregunta RGE núm. 2947/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració propostes patronal
i conveni hostaleria (1).
9853
CN) A la Pregunta RGE núm. 3115/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 28 de març.
9854

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5665/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença dels senadors autonòmics sobre la seva
activitat parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la ciutadania
balear.
9854

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5090/14, de modificació de la Llei 3/2006, de 30
de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
9854
B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 5085/14.

9854

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8876/13.

9854

D) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les preguntes
9854
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2691/14 a 2693/14 i 2695/14.
E) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les preguntes amb
9855
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2696/14 a 2702/14.

4. INFORMACIONS
A) Fixació del calendari per als propers períodes de sessions de la VIII legislatura.

9855
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014.

9855
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11312/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política turística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5258/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvenció per autoconsum amb
energia fotovoltaica i eòlica. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. David Abril i
Jaime Martínez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

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 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5240/14, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
balanç de la legislatura. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5248/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a servei de radioteràpia al nou Hospital
d'Eivissa. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 29 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 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5250/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en praderies de
posidònia. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5261/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a facturació de la farmàcia del Sr.
José Ramón Bauzá. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5245/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a diners gastats pel Govern i
que no tenia durant l'exercici 2013. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

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

Ordre de Publicació
G)

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5257/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni amb la UIB per a la
formació de docents en el mètode AICLE. (BOPIB núm. 151,
de 16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5246/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retirada de la targeta blava. (BOPIB núm.
151, de 16 de maig de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5254/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prova Thomas Cook Iron Man.
(BOPIB núm. 151, de 16 de maig 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.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5247/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a beneficis de la targeta blava. (BOPIB núm.
151, de 16 de maig de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5252/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió per a la reforma de les
administracions públiques. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5255/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cartera de serveis de l'Hospital
de Formentera. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig 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 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

M)

P)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5256/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en el marc de
l'Euroregió Pirineus-Mediterrani. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5251/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llicències d'autotaxi i vehicles
classe C. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

N)

Q)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5244/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets i garanties en salut.
(BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5259/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de diputats en el
Parlament de les Illes Balears. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5253/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei de comerç. (BOPIB núm.
151, de 16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5260/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Sa Ràpita. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5249/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord entre la patronal i els
treballadors d'hostaleria. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 7459/13, de regulació de la prohibició al territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de la tècnica de
fractura hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas
no convencional.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, no prengué en consideració, per 18 vots a
favor, 30 en contra i 6 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
publicada al BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 5080/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 151, de 15 de maig
de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 2n del punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Resta del punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5736/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política general relativa a autonomia fiscal. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5737/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política general relativa a recerca i innovació. (Mesa de 29
de maig de 2014).
RGE núm. 5738/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política general relativa a jocs i casinos. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
Palma, a 29 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 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general relativa a autonomia fiscal.
Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general relativa a recerca i innovació.
Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general relativa a jocs i casinos.
Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
elaborar un pla estratègic en matèria de turisme "Balears 2020"
de la mà dels agents socials i econòmics i el diàleg permanent
amb ells, que permeti un canvi de model cap a un turisme
responsable i sostenible.
3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a derogar
tots els aspectes normatius de la Llei del turisme que
afavoreixen macroprojectes urbanístics i especulatius que
representen més del mateix.
4. El Parlament constata la reducció considerable de turistes
durant l’hivern i l’increment de l’estacionalitat, i insta el Govern
de les Illes Balears a crear de manera urgent una mesa de diàleg
amb tots els sectors econòmics i la societat civil per tal de
restablir un equilibri econòmic necessari.
5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
assegurar una millor connectivitat entre illes i amb el continent,
establint acords amb els touroperadors i reclamant al Govern de
l’Estat la cogestió aeroportuària.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
introduir en el Reglament de la Llei del turisme mecanismes que
permetin assegurar que la modernització dels establiments
hotelers es tradueixi també en millores en la contractació
laboral.
7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a establir
mesures que generin sinèrgies entre el turisme i la resta de
sectors, i ens permetin avançar cap a un turisme amb prosperitat
compartida, com ara la regulació del “tot inclòs” o del lloguer
turístic particular.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5840/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 11312/13, relativa a política
turística. (Mesa de 29 de maig de 2014).
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

8. El Parlament constata el desequilibri de poder existent
entre les parts que negocien el conveni del sector de l’hoteleria
i, donada la transcendència d’aquest, insten el Govern de les
Illes Balears que intercedeixi per un acord que asseguri que les
rendibilitats i els guanys empresarials dels darrers anys es
tradueixin també en millores per als treballadors i treballadores.
9. El Parlament constata que el nostre petroli és el territori
i insta el Govern de les Illes Balears a establir mesures
econòmiques i fiscals que assegurin que el creixent nombre
d’estades turístiques es tradueixi en millora del model i la
protecció mediambiental.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 11312/13,
relativa a política turística, la moció següent.
Política turística
1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer un
gir en la política turística cap a noves fórmules integradores
d’altres sectors, aportar valor afegit al producte turístic que
ofereixen les Illes i avançar cap a un model que generi ocupació
i redueixi la precarietat.

10. El Parlament constata que la promoció turística de les
Illes Balears és en perill per l’antipromoció que representen els
projectes de prospeccions petrolíferes, i insta el Govern de
l’Estat a apostar per una política energètica diferent, que no posi
en perill ni el nostre entorn ni els pilars de la nostra economia
local.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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RGE núm. 5687/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Flores
Borneo. (Mesa de 29 de maig de 2014).

Ordre de Publicació
RGE núm. 5618/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a multes per
places hoteleres ilAlegals. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5619/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a multes per
lloguer turístic ilAlegal. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5620/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a obres a
l'estació de Santa Maia i accessibilitat a l'estació del tren.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatge
d'ABAQUA. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5677/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Grupo
Iberostar. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5678/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Grupo
Hotel Resort. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5679/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Mian.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5680/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Gastalver.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5681/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a OH Palma
Espectáculos. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5682/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Flors Pep
Lluís. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5683/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Gráficos
Capó Leona. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5684/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Barceló
Viajes. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5685/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Massanella. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5686/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Princesita.
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5688/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Ribello. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5689/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Agua
Salud Balear. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5690/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Basmati. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5691/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Cafetería Dársena. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5692/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Floristería
Miraverd. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5693/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Diecisiete Grados. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5694/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Disgraf,
SL. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5695/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Mar del Portitxol. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5696/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club
Náutico Portitxol. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5697/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Bar
Mollet. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5698/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Club Náutico Molinar de Llevant. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5699/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Dehesa. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5700/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Es Baluard. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5701/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Portic. (Mesa de 29 de maig de 2014).
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RGE núm. 5702/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Disseny
Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5703/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Piccola Italia. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5704/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Viajes
Llabrés. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5705/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante Santa Eulalia. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5719/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
cribratge de càncer de còlon i recte. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5720/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs, 2012. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5721/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs, 2013. (Mesa de 29 de maig de
2014).

RGE núm. 5706/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Eco
Energy Balear. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a metge
preventista a l'Hospital Son Espases. (Mesa de 29 de maig de
2014).

RGE núm. 5707/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante La Libera. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5733/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Restaurante El Quijote. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5710/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies
2013. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5734/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs, 2010. (Mesa de 29 de maig de
2014).

RGE núm. 5711/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies
2012. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5712/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies
2011. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5713/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologies
2010. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5714/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Espases. (Mesa de
29 de maig de 2014).
RGE núm. 5715/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Dureta. (Mesa de 29
de maig de 2014).
RGE núm. 5716/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5717/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 29
de maig de 2014).
RGE núm. 5718/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 29
de maig de 2014).

RGE núm. 5735/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs, 2011. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5769/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (I). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5770/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (II). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5771/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (III). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5772/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (IV). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5773/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (V). (Mesa de 29 de maig de 2014).
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RGE núm. 5774/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VI). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5775/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VII). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5776/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VIII). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (I). (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (II). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (III). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (IV). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (V). (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VI). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VII). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VIII). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5809/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (I). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5810/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (II). (Mesa de 29 de maig de 2014).
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RGE núm. 5811/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (III). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5812/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (IV). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5813/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (V). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (VI). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (VII). (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivats
de Menorca a Son Espases (VIII). (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5819/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vaga de fam que du a terme un professor. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matances
realitzades des de 2009 fins a 2013. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5843/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a places d'agents
de Medi Ambient (1). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5844/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a places d'agents
de Medi Ambient (2). (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5849/14, 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 233 de maig.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5850/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de Son Espases que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a Son Espases (I). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
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RGE núm. 5852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a Son Espases (II). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a Son Espases. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a Son Espases (I). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a Son Espases (II). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a Son Espases. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5857/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de Son Llàtzer que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5858/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a Son Llàtzer (I). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a Son Llàtzer (II). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5860/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a Son Llàtzer. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5861/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a Son Llàtzer (I). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a Son Llàtzer (II). (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 5863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a Son Llàtzer. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital Comarcal d'Inca que tenen

reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de
29 de maig de 2014).
RGE núm. 5865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5866/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital de Manacor que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (I). (Mesa
de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor. (Mesa de
29 de maig de 2014).
RGE núm. 5875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
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RGE núm. 5877/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor. (Mesa de
29 de maig de 2014).

RGE núm. 5889/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (I). (Mesa
de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5878/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital General Mateu Orfila que tenen
reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de
29 de maig de 2014).

RGE núm. 5890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5879/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila
(I). (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses. (Mesa de
29 de maig de 2014).

RGE núm. 5880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila
(II). (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital de Formentera que tenen reconeguda
la compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig
de 2014).

RGE núm. 5881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila.
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5882/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila
(I). (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila
(II). (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5895/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera. (Mesa
de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu Orfila.
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital Can Misses que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).

RGE núm. 5897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (I). (Mesa
de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5887/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (II). (Mesa
de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5888/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses. (Mesa de
29 de maig de 2014).

RGE núm. 5898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera. (Mesa
de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital Joan March que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius de l'Hospital General que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
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RGE núm. 5901/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facultatius d'Atenció Primària que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5902/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de carrera professional del personal del Servei de Salut (I).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5903/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de carrera professional del personal del Servei de Salut (II).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5904/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de carrera professional del personal del Servei de Salut (III).
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5905/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
freqüència dels autobusos llançadora (I). (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5906/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
freqüència dels autobusos llançadora (II). (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5907/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Presidència del
Govern. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5908/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5909/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5910/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5911/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5912/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5913/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5914/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Salut. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5915/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5916/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5917/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salud Ediciones per l'Ibsalut. (Mesa de
29 de maig de 2014).
RGE núm. 5918/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Presidència del
Govern. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5919/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per l'Ibsalut. (Mesa de 29
de maig de 2014).
RGE núm. 5920/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5921/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5922/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5923/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 5924/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de maig de 2014).
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RGE núm. 5925/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5937/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5926/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de
Salut. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5938/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Presidència del
Govern. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5927/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 29 de maig de 2014).

RGE núm. 5939/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per l'Ibsalut. (Mesa de 29
de maig de 2014).

RGE núm. 5928/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Salut & Força per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5929/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5930/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 5931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 29 de maig de
2014).

Palma, a 29 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 escrita.
Multes per places hoteleres ilAlegals
Quina és l'evolució de les multes imposades per la
Conselleria de Turisme a establiments hotelers amb oferta
ilAlegal d'allotjament els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?
Palma, a 19 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

RGE núm. 5933/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de maig de 2014).

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

RGE núm. 5934/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 29 de maig de 2014).

Multes per lloguer turístic ilAlegal

RGE núm. 5935/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de
Salut. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 5936/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 29 de maig de 2014).

Quina és l'evolució de les multes imposades per la
Conselleria de Turisme a pisos i apartaments turístics oferts
ilAlegalment els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?
Palma, a 19 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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

Obres a l'estació de Santa Maria i accessibilitat a l'estació del
tren

Grupo Hotel Resort

És conscient el Govern que les obres públiques iniciades la
setmana passada a les andanes de l'estació de Santa Maria del
Camí impossibiliten l'accés al servei de tren a les persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat? Quan pensa posar-hi remei?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Grupo Hotel Resort? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa
o entitat l'ha realitzat?

Palma, a 19 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 20 de maig 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.

D)

G)

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

Viatge d'ABAQUA

Mian

Quins són els motius que justifiquen el viatge a Alemanya
del gerent i del secretari d'ABAQUA?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Mian de la qual és titular la
Sra. Antonia Llorens Munar? En cas afirmatiu, quina quantia i
quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Grupo Iberostar
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Grupo Iberostar? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa
o entitat l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Gastalver
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Gasatalver? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig 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.

I)

L)

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

OH Palma Espectáculos

Barceló Viajes

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa OH Palma Espectáculos de la
qual és titular el Sr. José Manuel Fernández Vall? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa
o entitat l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Barceló Viajes de la qual és
titular el Sr. Juan Cañellas? En cas afirmatiu, quina quantia i
quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig 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.
M)
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 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 d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Massanella

Flors pep Lluís
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Flors pep Lluís de la qual és
titular el Sr. José Luis Iglesia? En cas afirmatiu, quina quantia
i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Massanella de la qual és
titular el Sr. José Bautista? En cas afirmatiu, quina quantia i
quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig 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.
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 a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 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 d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Princesita

Gráficos Capó Leona
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Gráficos Capó Leona de la
qual és titular la Sra. Carmen Leon Millán? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Princesita de la qual és titular
el Sr. Pablo Bellinfante Escoubet? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

9804

BOPIB núm. 153 - 30 de maig de 2014

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 d'Hisenda i Pressuposts 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 d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Flores Borneo

Restaurante Basmati

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Flortes Borneo de la qual és
titular el Sr. Juan Vidal Reynés? En cas afirmatiu, quina quantia
i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Basmati de la
qual és titular el Sr. Awal Shahin? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig 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.
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 d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

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

Restaurante Ribello
Restaurante Cafetería Dársena
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Ribello de la qual
és titular la Sra. Elena Baquera? En cas afirmatiu, quina quantia
i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Cafetería Dársena
de la qual és titular el Sr. Mateo Oliver Sansó? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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 d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Agua Salud Balear
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Agua Salud Balear de la qual
és titular el Sr. Pedro Amengual García? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Floristería Miraverd
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Floristería Miraverd de la qual
és titular el Sr. Bernardo Salleras? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

Restaurante Diecisiete Grados

Club Náutico Portitxol

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Diecisiete Grados
de la qual és titular el Sr. Pep Lluís Bestard Capó? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa
o entitat l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Club Náutico Portitxol de la
qual és titular la Sra. Melisa Escribano? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig 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.

V)

Z)

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

Disgraf, SL

Bar Mollet

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Disgraf, SL? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Bar Mollet de la qual és titular
la Sra. Melisa Escribano? En cas afirmatiu, quina quantia i
quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Restaurante Mar del Portitxol

Restaurante Club Náutico Moliner de Levante

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Mar del Portitxol
de la qual és titular la Sra. Melisa Escribano? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Club Náutico
Moliner de Levante de la qual és titular el Sr. Francisco
Escribano? En cas afirmatiu, quina quantia i quina conselleria,
organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Restaurante Dehesa

Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Dehesa de la qual
és titular el Sr. Andreu Serrat? En cas afirmatiu, quina quantia
i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En
Rabassa de la qual és titular el Sr. Julia Mas? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Restaurante Es Baluard
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Es Baluard de la
qual és titular el Sr. Fernando Roblado? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Restaurante Piccola Italia
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Piccola Italia de
la qual és titular el Sr. Fernando Robledo? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Restaurante Portic
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Portic de la qual
és titular la Sra. Maria Rosa Ribas Perelló? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Viajes Llabrés
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Viajes Llabrés de la qual és
titular el Sr. Juan Llabrés? En cas afirmatiu, quina quantia i
quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig 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.

AH)
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'Hisenda i Pressuposts 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Restaurante Santa Eulalia

Citologies 2013

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante Santa Eulalia de
la qual és titular el Sr. Jesús Alonso? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?

Quina ha estat la cobertura de citologies a les dones en edat
fèrtil l'any 2013 a la CAIB? Se'n solAlicita detall per illes.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Eco Energy Balear
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Eco Energy Balear de la qual
és titular el Sr. Alejandro García? En cas afirmatiu, quina
quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat l'ha
realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Citologies 2012
Quina ha estat la cobertura de citologies a les dones en edat
fèrtil l'any 2012 a la CAIB? Se'n solAlicita detall per illes.
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Restaurante La Libera
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante La Libera de la
qual és titular el Sr. Maximiliano Sittaro? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AM)
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.
Citologies 2011
Quina ha estat la cobertura de citologies a les dones en edat
fèrtil l'any 2011 a la CAIB? Se'n solAlicita detall per illes.
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Citologies 2010
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat la cobertura de citologies a les dones en edat
fèrtil l'any 2010 a la CAIB? Se'n solAlicita detall per illes.
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AR)
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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Llàtzer

AO)
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.

Quines han estat les taxes d'infeccions nosocomials a
l'Hospital Son Llàtzer els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?

Taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Espases

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines han estat les taxes d'infeccions nosocomials a
l'Hospital Son Espases els anys 2011, 2012 i 2013?

AS)
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.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Manacor
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quines han estat les taxes d'infeccions nosocomials a
l'Hospital de Manacor els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Dureta

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines varen ser les taxes d'infeccions nosocomials a
l'Hospital Son Dureta els anys 2009 i 2010?

AT)
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.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Programa de cribratge de càncer de còlon i de recte
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital d'Inca
Quines han estat les taxes d'infeccions nosocomials a
l'Hospital d'Inca els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quan es posarà en marxa el programa poblacional de
cribratge de càncer de còlon i recte a la CAIB?
Palma, a 20 de maig 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.

AU)
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.

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

Pacients derivats a la Fundació Kovacs 2012

Restaurante El Quijote

Quins són els centres sanitaris que varen derivar 1.592
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2012?

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears l'any 2012 i l'any
2013 algun pagament a l'empresa Restaurante El Quijote de la
qual és titular el Sr. José Manuel Fernández? En cas afirmatiu,
quina quantia i quina conselleria, organisme, empresa o entitat
l'ha realitzat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Pacients derivats a la Fundació Kovacs 2013
Quins són els centres sanitaris que varen derivar 1.411
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2013?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Metge preventista a l'Hospital Son Espases
L'any 2012 es va contractar el doctor Bestard com a metge
preventista a Son Espases. Continua aquesta plaça ocupada? En
cas afirmatiu, qui és el doctor que l'ocupa i amb quina data de
contractació? En cas negatiu, des de quin dia es va produir la
baixa?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Pacients derivats a la Fundació Kovacs 2010
Quins són els centres sanitaris que varen derivar 1.767
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2010?
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Pacients derivats a la Fundació Kovacs 2011
Quins són els centres sanitaris que varen derivar 1.700
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2011?
Palma, a 20 de maig 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.

BB)
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.

BE)
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.

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (I)

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (IV)

Relació de les escoles de Mallorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer trimestre del curs 2013-2014.

Relació de les escoles de Menorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el segon trimestre del curs 2013-2014.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BF)
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.

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (II)

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (V)

Relació de les escoles de Mallorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el segon trimestre del curs 2013-2014.

Relació de les escoles d'Eivissa on l'IAQSE va fer les proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer trimestre del curs 2013-2014.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BG)
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.

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (III)

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VI)

Relació de les escoles de Menorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer trimestre del curs 2013-2014.

Relació de les escoles d'Eivissa on l'IAQSE va fer les proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el segon trimestre del curs 2013-2014.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 21 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.

BH)
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.

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

Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VII)

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (II)

Relació de les escoles de Formentera on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer trimestre del curs 2013-2014.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari Son Espases a neurocirurgia,
desglossades pels anys 2010-2013?
Palma, a 22 de maig 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.

BI)

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

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.
Proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VIII)
Relació de les escoles de Formentera on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el segon trimestre del curs 2013-2014.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (III)
Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari Son
Espases per processos assistencials d'hemodinàmica,
desglossades pels anys 2010-2013?
Palma, a 22 de maig 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.

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

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

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (I)

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (IV)

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari Son
Espases per processos assistencials de neurocirurgia,
desglossades pels anys 2010-2013?

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari Son Espases a hemodinàmica,
desglossades pels anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (V)

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VIII)

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari Son
Espases per processos assistencials de cirurgia maxilAlofacial
desglossades pels anys 2010-2013?

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari Son Espases a cirurgia vascular,
desglossades pels anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig 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.

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

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

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VI)

Derivats de Menorca a Son Espases (I)

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari Son Espases a cirurgia maxilAlofacial,
desglossades pels anys 2010-2013?

Quantes persones de l'Àrea Assistencial de Menorca han
estat derivades a l'Hospital Universitari Son Espases per
processos assistencials de neurocirurgia, desglossades pels anys
2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig 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.

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

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

Derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (VII)

Derivats de Menorca a Son Espases (II)

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari Son
Espases per processos assistencials de cirurgia vascular,
desglossades pels anys 2010-2013?

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial de Menorca han estat derivades a l'Hospital
Universitari Son Espases a neurocirurgia, desglossades pels
anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Derivats de Menorca a Son Espases (III)

Derivats de Menorca a Son Espases (VI)

Quantes persones de l'Àrea Assistencial de Menorca han
estat derivades a l'Hospital Universitari Son Espases per
processos assistencials d'hemodinàmica, desglossades pels anys
2010-2013?

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial de Menorca han estat derivades a l'Hospital
Universitari Son Espases a cirurgia maxilAlofacial, desglossades
pels anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig 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.

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

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

Derivats de Menorca a Son Espases (IV)

Derivats de Menorca a Son Espases (VII)

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial de Menorca han estat derivades a l'Hospital
Universitari Son Espases a hemodinàmica, desglossades pels
anys 2010-2013?

Quantes persones de l'Àrea Assistencial de Menorca han
estat derivades a l'Hospital Universitari Son Espases per
processos assistencials de cirurgia vascular, desglossades pels
anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig 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.

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

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

Derivats de Menorca a Son Espases (V)

Derivats de Menorca a Son Espases (VIII)

Quantes persones de l'Àrea Assistencial de Menorca han
estat derivades a l'Hospital Universitari Son Espases per
processos assistencials de cirurgia maxilAlofacial desglossades
pels anys 2010-2013?

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial de Menorca han estat derivades a l'Hospital
Universitari Son Espases a cirurgia vascular, desglossades pels
anys 2010-2013?

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 diputaa
sotasignant formula al 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Vaga de fam que du a terme un professor

Places d'agents de Medi Ambient (2)

Té pensat fer res la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la vaga de fam que du a terme el
professor Jaume Sastre?

Com justifica la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori el fet de no cobrir les places vacants d'agent de Medi
Ambient tant a Pollença com a Cabrera, amb la importància que
té aquesta figura en la conservació del medi ambient i la
vigilància dels incendis?

Palma, a 22 de maig de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Matances realitzades des de 2009 fina 2013
En resposta a la Pregunta RGE núm. 2050/14, ens remeten
a la taula adjunta a la pregunta RGE núm. 1043/14. El que es
demana a una i a una altra preguntes no és ni molt manco el
mateix concepte, una demana el nombre de matances realitzades
i l'altra el nombre d'anàlisis de triquinoscòpies realitzades. Per
això reiteram la pregunta:
Quantes matances s'han realitzat, desglossades per any i
municipi, des de 2009 dins a finals de 2013?
Palma, a 22 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Places d'agents de Medi Ambient (1)
Quan pensa la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori cobrir les places d'agent de Medi Ambient vacants o
lliures després del darrer concurs de trasllats?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 23
de maig
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 23 de maig de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facultatius de Son Espases que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat
Relació nominativa de facultatius de l'Hospital Universitari
de Son Espases que tenen reconeguda la compatibilitat per a
l'exercici privat, desglossada per servei hospitalari, amb el
nombre total d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012,
2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llista d'espera per a colonoscòpia a Son Espases (I)

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

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, a data 30 de març de 2014.

Llista d'espera per a gastroscòpia a Son Espases (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, 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.

Llista d'espera per a colonoscòpia a Son Espases (II)

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

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60
dies i més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.

Llista d'espera per a gastroscòpia a Son Espases (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60
dies i més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, 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.

Temps de demora per a colonoscòpia a Son Espases

CI)

Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, a data 30 de març de 2014?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Temps de demora per a gastroscòpia a Son Espases
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Universitari de
Son Espases, a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facultatius de Son Llàtzer que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat

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

Relació nominativa de facultatius de l'Hospital de Son
Llàtzer que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici
privat, desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
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Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
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.
Llista d'espera per a colonoscòpia a Son Llàtzer (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
a data 30 de març de 2014.

Llista d'espera per a gastroscòpia a Son Llàtzer (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a Son Llàtzer (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 23 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.
Llista d'espera per a colonoscòpia a Son Llàtzer (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Temps de demora per a colonoscòpia a Son Llàtzer
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
a data 30 de març de 2014?

Temps de demora per a gastroscòpia a Son Llàtzer
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Son Llàtzer,
a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Facultatius de l'Hospital Comarcal d'Inca que tenen reconeguda
la compatibilitat per a l'exercici privat

Temps de demora per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal
d'Inca

Relació nominativa de facultatius de l'Hospital Comarcal
d'Inca que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici
privat, desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, a data 30 de març de 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig 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.

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.

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.

Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca
(I)

Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca
(I)

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, a data 30 de març de 2014.

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, a data 30 de març de 2014.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig 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.

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.

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.

Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca
(II)

Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal d'Inca
(II)

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i
més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i
més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.
Temps de demora per a colonoscòpia a l'Hospital Comarcal
d'Inca
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal
d'Inca, a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 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.
Facultatius de l'Hospital de Manacor que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat
Relació nominativa de facultatius de l'Hospital de Manacor
que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat,
desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 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.
Temps de demora per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor, a
data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (I)
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.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Manacor (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor, a
data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor,
a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor (II)
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor,
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desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 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.
Temps de demora per a colonoscòpia a l'Hospital de Manacor
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Manacor,
a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu
Orfila (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i
més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig 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.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facultatius de l'Hospital General Mateu Orfila que tenen
reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat
Relació nominativa de facultatius de l'Hospital General
Mateu Orfila que tenen reconeguda la compatibilitat per a
l'exercici privat, desglossada per servei hospitalari, amb el
nombre total d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012,
2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu
Orfila (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, a data 30 de març de 2014.

DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Temps de demora per a gastroscòpia a l'Hospital General Mateu
Orfila
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu
Orfila (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (I)

Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital General Mateu
Orfila (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i
més de 60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Temps de demora per a colonoscòpia a l'Hospital General
Mateu Orfila
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital General Mateu
Orfila, a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Facultatius de l'Hospital Can Misses que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat
Relació nominativa de facultatius de l'Hospital Can Misses
que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat,
desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses, a
data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Temps de demora per a gastroscòpia a l'Hospital Can Misses
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses, a
data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (I)

Facultatius de l'Hospital de Formentera que tenen reconeguda
la compatibilitat per a l'exercici privat

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses,
a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses (II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Relació nominativa de facultatius de l'Hospital de
Formentera que tenen reconeguda la compatibilitat per a
l'exercici privat, desglossada per servei hospitalari, amb el
nombre total d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012,
2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (I)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig 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.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Temps de demora per a colonoscòpia a l'Hospital Can Misses
Llista d'espera per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera (II)
Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital Can Misses,
a data 30 de març de 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Temps de demora per a gastroscòpia a l'Hospital de Formentera

Temps de demora per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera

Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
gastroscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
a data 30 de març de 2014?

Quin és el temps de demora mitjana per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
a data 30 de març de 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 de maig 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.

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

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

Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera (I)

Facultatius de l'Hospital Joan March que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat

Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Relació nominativa de facultatius de l'Hospital Joan March
que tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat,
desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a colonoscòpia a l'Hospital de Formentera
(II)
Persones en llista d'espera per a la realització d'una
colonoscòpia pel servei de Digestiu de l'Hospital de Formentera,
desglossades per menys de 30 dies, entre 30 i 60 dies i més de
60 dies, a data 30 de març de 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facultatius de l'Hospital General que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat
Relació nominativa de facultatius de l'Hospital General que
tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat,
desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EJ)

Facultatius d'Atenció Primària que tenen reconeguda la
compatibilitat per a l'exercici privat

Sistema de carrera professional del personal del servei de Salut
(III)

Relació nominativa de facultatius d'Atenció Primària que
tenen reconeguda la compatibilitat per a l'exercici privat,
desglossada per servei hospitalari, amb el nombre total
d'especialistes del servei, i per anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Està negociant la Conselleria de Salut amb la Mesa sectorial
de Sanitat per arribar a un acord sobre un cronograma de la
recuperació retributiva del sistema de carrera professional del
personal del servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 23 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.

Palma, a 23 de maig 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.

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

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

Sistema de carrera professional del personal del servei de Salut
(I)

Reducció de freqüències dels autobusos llançadora (I)

Està negociant la Conselleria de Salut amb la Mesa sectorial
de Sanitat per arribar a un acord sobre l'inici de la fase ordinària
del sistema de carrera professional del personal del servei de
Salut de les Illes Balears?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quins han estat els motius pels quals s'han reduït les
freqüències dels autobusos llançadora entre Maria de la Salut i
l'estació d'SFM de Sineu?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de carrera professional del personal del servei de Salut
(II)
Està negociant la Conselleria de Salut amb la Mesa sectorial
de Sanitat per arribar a un acord sobre obrir una nova fase
d'implantació del sistema de carrera professional del personal
del servei de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reducció de freqüències dels autobusos llançadora (II)
Quines alternatives s'han ofert als usuaris de Maria de la
Salut després de la reducció de freqüències dels autobusos
llançadora entre aquesta localitat i l'estació d'SFM de Sineu?
Palma, a 23 de maig 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.

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

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

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Presidència del
Govern

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Presidència del Govern a Salud Ediciones, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Administracions Públiques

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Salud
Ediciones, desglossades per concepte, quantitat, organisme que
fa l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Salud
Ediciones, desglossades per concepte, quantitat, organisme que
fa l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Família i Serveis Socials

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Salut

Quantitats aportades a Salud Ediciones per Ibsalut

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut a Salud Ediciones, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines són les quantitats econòmiques aportades per lIbsalut
a Salud Ediciones, desglossades per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de
Turisme i Esports
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a Salud Ediciones,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Presidència del
Govern
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Presidència del Govern a Fangueret, SL, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Fangueret, SL per Ibsalut

Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quines són les quantitats econòmiques aportades per lIbsalut
a Fangueret, SL, desglossades per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Administracions Públiques
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Salut &
Força, desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

FI)

Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de
Família i Serveis Socials

Quantitats aportades a Salut & Força per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a Salut & Força,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 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 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

FJ)

Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de Salut

Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Administracions Públiques

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut a Salut & Força, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Conselleria de
Turisme i Esports
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a Salut & Força, desglossades
per concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

FK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Fangueret,
SL, desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de
Família i Serveis Socials

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats

Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de Salut

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut a Fangueret, SL, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Conselleria de
Turisme i Esports
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a Fangueret, SL, desglossades
per concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Fangueret, SL per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a Fangueret, SL,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per la Presidència del
Govern
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Presidència del Govern a Salut & Força, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació i anys 2011,
2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitats aportades a Salut & Força per Ibsalut
Quines són les quantitats econòmiques aportades per lIbsalut
a Salut & Força, desglossades per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació i anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Palma, a 23 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6019/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de corredor verd de Llevant. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 6020/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataforma
PINBAL a l'administració autonòmica i local. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 6021/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació de la protecció marina al sud de
Mallorca. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6022/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte europeu CERTRESS. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6023/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de desenvolupament rural (2014-2020). (Mesa
de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
psicològic a persones en situació d'emergència. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 6025/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei del joc de les Illes Balears. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 6026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'exposició "Grans partitures" a Ciutadella. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
RGE núm. 6027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conferència de presidents. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 29 de maig de
2014).
RGE núm. 6030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
d'avaluació del TIL. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de la conflictivitat al món educatiu. (Mesa de 29 de
maig de 2014).
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Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

RGE núm. 6032/14 (rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 6039/14), de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries a Eivissa. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6033/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de garantia juvenil. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6034/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atendre les
reclamacions dels docents. (Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a externalització de serveis a les empreses turístiques.
(Mesa de 29 de maig de 2014).
RGE núm. 6036/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a condicions de
vida dels ciutadans de les Illes Balears. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
RGE núm. 6037/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 1.000 dies de
Govern. (Mesa de 29 de maig de 2014).
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ampliació de la protecció marina al sud de Mallorca
Com valora el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que les Illes Balears comptin amb 40.000 noves
hectàrees marines protegides al sud de Mallorca?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Projecte europeu CERTRESS

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.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar els
convenis que estan preparant a la seva conselleria relatius al
projecte europeu CERTRESS?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Projecte de corredor verd de Llevant
En quina situació es troba l'execució del projecte de corredor
verd de Llevant?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Plataforma PINBAL a l'administració autonòmica i local
Ens pot explicar com avança la implantació i la utilització de
la plataforma PINBAL a l'administració autonòmica i local?

Pla de desenvolupament rural (2014-2020)
Quins són els objectius del Govern de les Illes Balears per
al Pla de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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.

Suport psicològic a persones en situació d'emergència

Conferència de presidents

Quin objectiu té el contracte de serveis de suport psicològic
a persones en situació d'emergència signat recentment entre la
Conselleria d'Administracions Públiques i el ColAlegi de
Psicòlegs?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
Conferència de presidents que es va celebrar el passat dia 28 de
maig a Formentera?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

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

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

Llei del joc de les Illes Balears
En quina situació es troba la futura llei del joc de les Illes
Balears?

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre l'atur a les Illes Balears?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

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.
Proves d'avaluació del TIL

Exposició "Grans partitures" a Ciutadella
Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de l'exposició "Grans partitures", de José Manuel
Broto, que recentment es va presentar a Ciutadella?

Per quina raó les segones proves d'avaluació del TIL s'han
fet a escoles i grups diferents de les primeres?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

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

Atendre les reclamacions dels docents
Sr. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, pensa
atendre el Govern les reclamacions dels docents?
Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Quines mesures pensa prendre el Govern per reduir la
conflictivitat entre l'administració i el món educatiu de cara al
pròxim curs?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

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.
Externalització de serveis a les empreses turístiques
Creu, Sr. President, que és bo per a l'ocupació de les Illes
Balears que les empreses turístiques externalitzin de forma
massiva a través d'empreses de serveis?

Inversions estatutàries a Eivissa
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Sra. Consellera d'Educació, en quina situació es troben les
inversions dels fons estatutaris previstes al campus de Sa Coma
i al centre agroambiental de Can Marines?
Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Condicions de vida dels ciutadans de les Illes Balears
Com valora el Sr. President els resultats de l'enquesta de
condicions de vida dels ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Programa de garantia juvenil
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quina és la
participació dels joves en el programa de garantia juvenil de les
Illes Balears?
Palma, a 29 de maig de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

O)

1.000 dies de Govern

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.

Amb quina finalitat va posar en marxa l'executiu autonòmic
la campanya "1.000 dies de Govern"?
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Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Compilació de dret civil de les Illes
Balears. (Mesa de 29 de maig de 2014).
Palma, a 29 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 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 Ple.
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La remissió al Codi Civil comporta l’aplicació de l’article
956 d’aquesta norma que diu:
“A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme
a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el
Estado…”.
En el moment actual, entenem necessària i urgent la
modificació de la Compilació de dret civil de les Illes Balears
en la mateixa línia que varen seguir en el seu moment la resta de
les comunitats autònomes amb legislació civil pròpia.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears encomana a la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears l’elaboració d’una
proposta de modificació de la Compilació de dret civil de les
Illes Balears que asseguri que, a falta de parents amb dret a
heretar, el successor serà la comunitat autònoma de las Illes
Balears en lloc de l’Estat.
Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Modificació de la Compilació de dret civil de les Illes Balears
Les comunitats autònomes amb institucions pròpies de dret
civil han substituït allò que preveu l’article 956 del Codi Civil
per una norma que disposa que, en las successions abintestato,
si manquen persones que tenguin dret heretar d’acord amb el
Codi Civil, heretarà la respectiva comunitat autònoma (en lloc
de l’Estat).

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Ho han fet Catalunya, el País Basc, Aragó, Galícia i
Navarra.

RGE núm. 5747/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anulAlació de permisos d'investigació d'hidrocarburs,
amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 29 de maig de 2014).

En canvi, a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la Compilació del dret civil de
les Illes Balears, i el posterior Text Refós aprovat pel Decret
Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, ha mantingut la remissió
al Codi Civil que ja se contenia en la Llei 5/1961, de 19 d’abril.

RGE núm. 5748/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió conjunta contra les
prospeccions petrolíferes, amb tramitació davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 29 de maig
de 2014).

En concret, l’article 53 de la vigent Compilació del dret civil
de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca,
estableix que:
“La succesió abintestato es regirà pel que es disposa en el
Codi Civil, sense perjudici, si escau, dels drets que es
reconeixen al cònjuge vidu a l’article 45 i del que preveu
l’article 51, ambdós
d’aquesta Compilació.”

RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a triatge poblacional de càncer de còlon i recte, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 29 de maig
de 2014).

Per a les illes d’Eivissa i Formentera, l’article 84 de
l’esmentat Decret Legislatiu 7/1990, de 6 de setembre, diu que:
“La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix per
les normes del Codi Civil. No obstant el que disposa el
paràgraf anterior, el cònjuge vidu adquirirà lliure de fiança,
a la succesió del consort vidu, l’usdefruït de la meitat de
l’herència en concurrència amb descendents i de dues
terceres parts de l’herència en concurrència amb
ascendents”.

RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a més espai per a les urgències de l'Hospital d'Inca, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 29 de maig
de 2014).
Palma, a 29 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 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.

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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

AnulAlació de permisos d'investigació d'hidrocarburs
Donada la situació d'estancament de la possible solució al
greu problema que suposen els permisos d'investigació
d'hidrocarburs al golf de València en mans de l'empresa Cairn
Energy.
Si tenim en compte que per part del Govern de les Illes
Balears s’està a l'espera del preceptiu informe d'avaluació
ambiental per part del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient,
per tal de decidir noves actuacions encaminades a paralitzar els
projectes de prospeccions, entenent que no hi ha cap altra
possibilitat.
El Grup Parlamentari Socialista entenem que aquesta no és
l'única possible actuació per tal d'anulAlar els permisos concedits
el 2010.
Esperar i deixar passar el temps n'és una opció, però no
l'única, ni la més segura. Sí seria la més barata, sempre que
l'esmentat informe d'avaluació ambiental fos negatiu, cosa que
en aquests moments ningú no pot assegurar.

Creació d'una comissió conjunta contra les prospeccions
petrolíferes
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears ha manifestat en seu parlamentaria
que la redacció i l'aprovació del preceptiu informe d'avaluació
d'impacte ambiental dels projectes de prospeccions petrolíferes,
i segons el secretari d'Estat de Medi Ambient, "té per davant els
seus mesos i mesos".
Una vegada coneguts determinats moviments realitzats per
part del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç amb
alAlegacions presentades als estudis de la companyia Cairn
Energy i que resulten tan incomprensibles com sospitoses;
entenem que és important conèixer a quin punt es troben les
milers d'alAlegacions presentades contra els estudis de l'empresa
interessada a executar els projectes de prospecció.
Sent aquesta una preocupació de tots els que públicament
han expressat el seu rebuig a les prospeccions, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei

Un hipotètic informe favorable permetria a Cairn Energy
avançar en el projecte presentat, incrementant la inversió
mínima a realitzar i, per tant, també a reclamar a l'administració
en el cas d'anulAlació unilateral dels permisos atorgats.

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una comissió amb representació de totes les
institucions de la nostra comunitat autònoma, dels sectors
econòmics i socials i de totes les organitzacions i plataformes
ciutadanes que estan en contra de les prospeccions petrolíferes,
per tal de reclamar conjuntament al president del Govern
d'Espanya, el Sr. Rajoy, la immediata paralització dels projectes
d'investigació/prospecció d'hidrocarburs.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a l'anulAlació immediata dels permisos d'investigació
d'hidrocarburs recollits als reials decrets 1774 i 1775/2010, de
23 de desembre, dels quals tant sols s'ha executat la primera de
les fases que s'hi preveuen, amb una inversió prevista per
aquesta fase de 410.000 i.

El primer objectiu d’aquesta comissió serà reclamar al
Govern d'Espanya informació clara del punt en què es troben els
milers d'alAlegacions presentades contra els projectes
d'investigació o prospecció a l'espera del seu informe
d'avaluació ambiental que ha d'emetre el Ministeri d'Agricultura
i Medi Ambient.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el cas que el Govern d'Espanya es negui a
l'anulAlació dels reials decrets 1774 i 1775/2010, de 23 de
desembre, per no fer front a la possible indemnització de
410.000i (segons despesa prevista de la primera fase), sigui
l'administració autonòmica la que s'ofereixi a aportar la
quantitat esmentada.
3. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat al Govern
d'Espanya dels punts d'acord aprovats de la present proposició
no de llei.
Palma, 20 de maig de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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El Portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Triatge poblacional de càncer de còlon i recte
El càncer colorectal és el segon càncer més freqüent a
l’Estat espanyol si es compten els dos sexes conjuntament, i, per
separat, ocupa el tercer lloc tant en homes com en dones.
Segons el registre de càncer de Mallorca, la taxa d’incidència
ajustada a població mundial es de 43 casos per 100.000
habitants en els homes i de 23.1 en les dones.
La història natural del càncer colorectal és coneguda i se sap
que s’origina a partir d’un pòlip que esdevé maligne amb els
anys.
Des de fa bastants anys se sap que la detecció precoç del
càncer colorectal (abans que doni símptomes) mitjançant un test
de sang oculta en femta i colonoscòpia als casos positius en
persones de 50 a 74 anys, no només redueix la mortalitat per
aquesta malaltia, sinó també la incidència, ja que molts
d’aquests pòlips no tenen oportunitat de transformar-se en
càncer.
Per tant, els programes de triatge poblacional de càncer
colorectal poden suposar un estalvi important de vides i també
de qualitat de vida, si s’aconsegueix una participació suficient
de la població.
A l’Estat espanyol, diferents comunitats autònomes han
posat en marxa programes d’aquest tipus. Catalunya va ser la
primera que va començar amb un programa pilot a algunes àrees
sanitàries de Barcelona, l’any 2000.
La implementació de programes de triatge poblacional de
càncer colorectal és un objectiu prioritari per a l'Estrategia en
Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que espera que l’any
2015 un 50% de la població espanyola estigui coberta per
aquests programes.
A Balears, diverses associacions de malalts, al marge de la
Conselleria de Salut, han posat en marxa programes de triatge
de càncer colorectal a Inca, Eivissa i Ferreries, camuflats sota
la denominació d'“estudi d’investigació”.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el 2015 posi en marxa el programa de triatge de
càncer colorectal, amb l’objectiu d’una implementació
progressiva amb la finalitat que escalonadament tota la població
estigui coberta per aquest programa.
Palma, 22 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Més espai per a les urgències de l’Hospital d’Inca
L’Hospital d’Inca té escàs espai per a una adequada atenció
hospitalària pel servei d’urgències. Aquest fet s’ha demostrat
any darrere any, i de forma més accentuada, des que es va
traslladar a l’ hospital el servei de rehabilitació (aquest servei,
que funciona a través de cita, estava ubicat a l’ambulatori).
El servei d'Urgències queda freqüentment saturat.
Especialment durant els mesos de desembre a abril, així com els
caps de setmana. És habitual que les persones, per manca de llits
a planta, hagin d’esperar més de 30 hores als passadissos del
servei d’Urgències.
Habilitar el lloc que ocupa actualment el servei de
Rehabilitació per al servei d’Urgències facilitaria que els
pacients que estiguessin a Urgències poguessin disposar
d’espais més adequats , ja que es podrien reubicar i utilitzar
mampares movibles per preservar la seva intimitat, la qual cosa
ara no succeeix, vulnerant un dels drets bàsics dels pacients.
Per altra banda traslladar l’espai de rehabilitació a
l’ambulatori no perjudicaria la qualitat assistencial ni l’accés als
pacients que precisen d’aquest servei.
Per tots aquets motius el Grup Parlamentari MÉS presenta
a debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redefinir l’actual espai de rehabilitació de
l’Hospital d’Inca i destinar-lo a urgències.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar el servei de Rehabilitació de l’Hospital
d’Inca a l’ambulatori situat al carrer Músic Antoni Torrandell
(Inca).
Palma, 22 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El Portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 6226/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a catàleg de
serveis de dependència. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de 2012).
Quin és l'actual catàleg de serveis de dependència?
Adjunt la informació solAlicitada. Respecte del servei
d'atenció a la dependència (SAD) està en fase de pilotatge. Una
vegada finalitzat el projecte pilot els facilitarem tota la
informació.

A les Preguntes RGE núm. 1/14 a 3/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a dades
llistes d'espera (1 a 3). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica, per
a consulta externa amb especialista d'hospital i per a proves
complementàries per hospitals (Hospital Universitari de Son
Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital
de Formentera ) i per especialitat a dia 31 de desembre de
2013.
Us tramet, adjunta, la informació solAlicitada.

Palma, 9 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
A causa de l'extensió/les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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
Ordre de Publicació

B)
A la Pregunta RGE núm. 15572/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cicle
professional nàuticopesquer. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Contempla del projecte de la primera fase del nou Institut
de Santa Eulària del Riu espais per al cicle professional
nàuticopesquer?
No, no està contemplat a la primera fase. Es contempla a la
segona fase.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 15573/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres per
solucionar desperfectes o per realitzar millores. (BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013).
Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
realitzar alguna obra per solucionar desperfectes o per
realitzar milloren en algun centre educatiu d'Eivissa durant el
present curs 2013/14? En cas afirmatiu, quines i a quins
centres?
En relació a la primera pregunta formulada contestem
afirmativament, però en relació amb la segona, us exposem que
podem donar la informació pertinent de les que ha hem realitzat,
però en relació amb les previstes us informem que en aquest
moment s'estan estudiant i valorant.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

E)
A les Preguntes RGE núm. 15/14 i 16/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (11 i 12). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes de desembre de 2013? 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, desglossat
per hospital, el mes de desembre de 2013?
Total ginecòlegs hospitals públics
Desembre 2013
HUSE: 33
HSLL: 22
HCIN: 12
HM: 16
HCM: 12
HGMO: 9
FORM: 2
Total ginecòlegs hospitals públics objectors de consciència
Desembre 2013
HUSE: 30
HSLL: 10
HCIN: 6
HM: 9
HCM: 5
HGMO: 3
FORM: 0
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
F)

desglossat per illes i nivell d'atenció (atenció primària, atenció
hospitalària) dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

A les Preguntes RGE núm. 201/14 i 219/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucional de les Illes Balears IX i VII. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Compleix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públic 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 no 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"? Compleix la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per al compliment de 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 civils situats en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears"?
Es complirà a la major brevetat possible.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 237/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears II. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
Quantes actuacions (i quines, especificant cada cas),
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'ha dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?
A dia d'avui no en consta cap.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Us tramet, adjunta, la informació solAlicitada.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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
I)
A les Preguntes RGE núm. 765/14 a 768/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a ingressos per emissió de targeta sanitària 2012, 2013 i cost
elaboració targeta sanitària 2012 i 2013. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quina quantia econòmica ha recaptat el Govern de les Illes
Balears per l'emissió de la targeta sanitària durant els anys
2012 i 2013? Especificar el nombre de targetes emeses. Quin
és el cost de l'elaboració de la targeta sanitària durant els anys
2012 i 2013? Se solAlicita el cost detallat: cost de personal
(treballadors i hores dedicades), material utilitzat, processos
informàtics.
La quantitat és de 2.797.154,44i en 2012 i 2.175.801,21i
en 2013.
La quantia no té perquè coincidir amb la registrada
comptablement.
El nombre de targetes emeses en 2012 és de 282.000 i en
2013 és de 214.667.
La quantitat és de 2.175.801,21i. La quantia no té perquè
coincidir amb la registrada comptablement.
Segons memòria econòmica de creació de la taxa per a
emissió de TSI el cost en 2012:
Personal
0,33 hores X TSI emesa = 5,90i.
Material
Targeta PVC+etiqueta+funda+cinta termogràfica = 1,24i.
Equipament/software
Lector+scanner+hub usb+instalAlació HW+ adaptació sw =
2,30i.

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 486/14 a 493/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
recursos humans del Servei de Salut (I a IV) i a distribució dels
recursos humans del Servei de Salut (I a IV). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears
desglossat per centre de gestió, categoria professional
(facultatius, infermers, auxiliars infermeria, personal no
sanitari, tècnics sanitaris, tècnics no sanitaris, direcció) i
nombres totals dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013. Distribució
de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears

Distribució
Distribució+gestió devolució= 0,58i.
Total = 10,02i.
És el cost detallat del 2012 amb l'increment de l'IPC de
2011.
El marc normatiu és la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2013, publicada en el BOIB de 29 de
desembre de 2012. Capítol II. Tributs Article 22.1.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 834/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (III). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quantes cartes s'han remès a dones dins el Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears, durant 2013,
desglossat per mes?
L'aplicació informàtica no distingeix les cites creades per ser
trameses per carta de les que es generen com a conseqüència de
cridades telefòniques o telemàtiques.
Desglossament mensual de les cites del 2013:
Gener
2.141
Febrer
2.345
Març
2.345
Abril
3.510
Maig
3.325
Juny
4.070
Juliol
2.284
Agost i setembre
4.317
Octubre
4.001
Novembre
4.343
Desembre
3.141
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

L)
A la Pregunta RGE núm. 898/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a riscos psicosocials.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).
Ha elaborat la Conselleria d'Educació els corresponents
documents d'avaluació de riscos psicosocials amb caràcter
urgent?
Totes les avaluacions psicosocials es realitzen d'acord amb
la planificació establerta per a aquest curs.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 900/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reconeixements mèdics,
Conselleria d'Educació.(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).
Quina ha estat la darrera promoció de reconeixements
mèdics de vigilància de la salut per als treballadors de la
Conselleria d'Educació?
El Servei de Prevenció es troba adscrit a la Conselleria
d'Administracions Públiques, a la qual compet.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 838/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció precoç de càncer de mama (VII). (BOPIB núm.
136, de 7 de febrer de 2014).
Quantes dones dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, que s'han fet la mamografia, i que
han estat citades per proves complementàries posteriors,
durant 2013, desglossat per mes?
Desglossament mensual de dones derivades a unitat de
diagnòstic en 2013:
Gener
37
Febrer
37
Març
49
Abril
71
Maig
93
Juny
59
Juliol
51
Agost i setembre
99
Octubre
97
Novembre
115
Desembre
62
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1255/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reunió
SPEE-SOIB per coordinar la cita prèvia. (BOPIB núm. 137, de
14 de febrer de 2014 ).
En resposta a les preguntes 14881/2013, 8447/2013 es
digué: "La directora del SPEE i la directora del SOIB varen
tenir una reunió a la seu del SOIB amb els seus equips tècnics
per coordinar la cita prèvia entre les dues administracions i
facilitar les tasques d'inscripció i reconeixement de prestacions
per a les persones en situació d'atur i la feina de gestió del
personal d'ambdues administracions". Quin dia es va celebrar
aquesta reunió? Quins càrrecs polítics i tècnics hi assistiren?
Amb quin ordre del dia es va convocar? A quines conclusions
es va arribar? Qui va convocar la reunió?
No hi ha una data concreta, es varen anar realitzat diferents
reunions de treball i coordinació per tal d'ajustar-se a les
necessitats d'ambdós organismes. Per tant, tampoc hi ha ordre
del dia, ja que es tracta únicament de reunions de feina, en tot
cas amb un únic punt, el tractament dels diversos aspectes
relatius a la cita prèvia i la seva implantació.
Assistents:
En representació del SOIB:
Francisca Ramis, directora del SOIB
Pilar Díaz, cap de departament d'Assumptes Generals

BOPIB núm. 153 - 30 de maig de 2014
Xavi Rubio, cap de departament de Planificació i gestió
administrativa
César Martínez, cap de servei d'Assumptes Generals i
Contractació
Diana Franch, cap de servei d'Intermediació i Sistemes
Informatius
Sebastià Verger, tècnic informàtic
José Ramón Fernández, director oficines SOIB Magalluf,
Calvià i Miquel Marquès
En representació del SEPE:
Sonia Barranco, directora provincial SEPE
María de los Ángeles del Amo, subdirectora de Prestacions
Miquel Palmer, tècnic
Miquel Conti, tècnic
Com a una de les prioritats del SOIB, el sistema de cita
prèvia va destinat a una millor atenció al ciutadà i una millora
de l'organització administrativa. Al llarg de l'any 2013, i amb
aquest objectiu, es varen dur a terme diverses reunions de feina
entre SOIB-SEPE per tal de dissenyar la cita prèvia implantada
pel SOIB i la seva coordinació amb la ja existent del SEPE.
- Al mes de setembre de 2013, es va posar en marxa la
primera prova pilot de la coordinació de la cita prèvia a les
oficines d'Inca i Miquel Marquès, per tal de comprovar el seu
funcionament i detectar possibles ajustaments.
- Comprovat el bon funcionament inicial, aquesta prova pilot
es va estendre a la resta d'oficines de la xarxa del SOIB.
- Aquesta coordinació es dur a terme mitjançant el sistema
informàtic SISPE, que és el comú dels dos organismes.
- El resultat d'aquesta coordinació mitjançant el sistema
informàtic del SISPE, fa que els usuaris no es vegin perjudicats
alhora de la seva inscripció i del reconeixement de la seva
prestació.
- Vists els resultats satisfactoris d'aquesta mesura, l'Estat la
va incloure al CORA com a exemple de línia política activa de
modernització.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1748/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 7 de febrer.
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 7 de febrer de 2014?
4. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la compareixença de
l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
davant el Tribunal Constitucional en el recurs
d'inconstitucionalitat núm. 7084/2013.
5. Proposta d'acord al Consell de Govern pel qual es concedeix
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats l'autorització
prèvia per exercir les competències en matèria d'autorització i
disposició de l'expedient de despesa relativa a la transferència
a la Fundació Teatre Principal d'Inca per a la reforma i
rehabilitació del Teatre Principal d'Inca.
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6. Projecte de decret pel qual es disposa el cessament del
secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears.
7. Projecte de decret pel qual es disposa el nomenament del
secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears.
8. Proposta d'acord pel qual s'autoritza el conveni marc de
colAlaboració en la gestió d'emergències entre el Ministeri de
l'Interior (Direcció General de Protecció Civil i Emergències)
i les comunitats autònomes del País Basc, Andalusia, Principat
d'Astúries, Illes Balears, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó
i les ciutats de Ceuta i Melilla.
Palma, 28 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1749/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14 de febrer.
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 14 de febrer de 2014?
14. Proposta d'acord pel qual s'aprova la concertació
d'endeutament per un import de 347.321.990,81i del segon
tram de la tercera fase del mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats
autònomes establert en el Reial decret llei 8/2013.
Palma, 28 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1750/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de febrer.
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de febrer de 2014?
17. Proposta d'acord pel qual es concedeix la Medalla d'Or de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.
18. Proposta d'acord pel qual es concedeixen els Premis Ramon
Llull del Govern de les Illes Balears per a l'any 2014.
Palma, 28 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació

R)
A la Pregunta RGE núm. 1796/14, 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'Educació, Cultura i Universitats.
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

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'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evita conductes
sancionables?
Des de la Conselleria d'Educació no s'ha donat cap
instrucció als centres. Únicament es va emetre una circular
informativa referent a la publicació e imminent entrada en vigor
de la Llei de símbols.

Cap.
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
Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1804/14, 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'Economia i Competitivitat.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quantes denúncies s'han rebut a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat no té coneixement de
fets que siguin sancionadors conforme a la Llei de símbols.
Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
T)

V)
A les Preguntes RGE núm. 1820/14, 1821/14 i 1823/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a retirada d'algun símbol (I i II) i a retirada de
símbols no autoritzats. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Quines persones de la Conselleria d'Educació s'han dirigit
a centres docents per solAlicitar-los la retirada d'algun símbol
en aplicació de l'aplicació de la Llei dels símbols institucionals
de les Illes Balears? Qui va donar instruccions en la
Conselleria d'Educació a les persones que es van dirigir a
centres docents per solAlicitar-los la retirada d'algun símbol en
aplicació de l'aplicació de la Llei dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
Quin càrrec de la Conselleria d'Educació ha donat
instruccions a centres docents perquè procedissin a la retirada
de símbols no autoritzats?
Des de la Conselleria d'Educació no s'ha donat cap
instrucció als centres. Únicament es va emetre una circular
informativa referent a la publicació e imminent entrada en vigor
de la Llei de símbols.

A la Pregunta RGE núm. 1805/14, 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'Educació, Cultura i Universitats.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Ordre de Publicació
Quantes denúncies s'han rebut en la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?
No consten.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació

X)
A la Pregunta RGE núm. 1827/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat
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?

U)
A la Pregunta RGE núm. 1814/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

La potestat sancionadors serà exercida, en tot cas, per l'òrgan
competent en la matèria.
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Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1941/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (3).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1828/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 140, de 7 de
març de 2014).
Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
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.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1939/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (1).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin criteri del Govern per interpretar la Resolució de juny
de 2005 que renova la concessió administrativa del Tren de
Sóller, perquè es pugui garantir un servei públic de qualitat?
No s'ha d'interpretar res, atès que la resolució esmentada és
suficientment clara.
Palma, 12 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1940/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Tren de Sóller (2).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el criteri tècnic que segueix el Govern per garantir
i acceptar que les propostes d'horaris suggerits per l'empresa
concessionària del Tren de Sóller són els que millor s'adapten
a l'obligació de servei públic?
Ferrocarril de Sóller, SA, presenta la proposta horària
acompanyada de l'estadística de viatgers durant tots els mesos
d'hivern de l'any 2013.
El criteri tècnic és molt senzill: respon a no fer viatges sense
passatgers, que és el que passa a les 08:00 hores.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Té present el Govern que l'empresa concessionària del
Tren de Sóller no dóna publicitat ni informació suficient sobre
els bonos de descompte per als residents?
L'empresa concessionària dóna la publicitat i la informació
suficient sobre aquesta matèria.
Palma, 12 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1942/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (4).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quins criteris tècnics justifiquen que el Tren de Sóller,
essent que es tracta d'un servei públic, aturi sistemàticament
dos mesos a l'any durant l'hivern el servei, anant molt més
enllà del que és una simple aturada tècnica?
Les tasques de manteniment i renovació de la via i de la
catenària en un tren de 100 anys requereix alguna cosa més que
una aturada tècnica anual.
La solAlicitud d'aturada va sempre acompanyada de les
tasques que s'han de realitzar, i un informe tècnic de la Direcció
General de Transports determina el temps que es preveu per dur
a terme les obres.
Palma, 12 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1943/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Tren de Sóller (5).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quins mecanismes de supervisió té a l'abast el Govern per
garantir el compliment de l'obligació de servei públic per part
de l'empresa concessionària del Tren de Sóller?
Els habituals en aquests casos: els serveis tècnics i el Servei
d'Inspecció de Transports.
Palma, 12 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1951/14 i 1952/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de
dia de Ses Salines (I i II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats els anys 2012 i 2013 en relació amb els
problemes detectats a la cornisa que dóna al pati del CEIP de
Son Rullan de Palma?
La Conselleria va iniciar la redacció del projecte per a la
seva posterior licitació.

En quina situació es troba el Centre de dia de Ses Salines?
Quines gestions ha fet per signar amb l'Ajuntament de Ses
Salines per tal de posar en funcionament el centre de dia de
Ses Salines?
El centre de dia de Ses Salines es propietat municipal i en el
registre de serveis socials figura que el centre de Ses Salines té
l'autorització prèvia de construcció del Consell però no consta
l'autorització d'obertura del centre.
Per tal motiu, el Govern no pot signar de moment cap
conveni de places de dependència amb l'Ajuntament de Ses
Salines.
Palma, 24 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 1955/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de
Consell (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
En quina situació es troba el centre de dia de Consell?
Obert i en funcionament.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1962/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son
Rullan de Palma (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats els anys 2012 i 2013 en relació amb els
problemes detectats d'entrada de pluja per la coberta de l'ala
sud del CEIP de Son Rullan de Palma?
La Conselleria ja ha realitzat el projecte, està supervisat i ja
ha entrat en procés per dur a terme la seva licitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 1963/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son
Rullan de Palma (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 1964/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CEIP de Son
Rullan de Palma (III). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Quines actuacions preveu fer i quan la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats en relació amb les
deficiències detectades en l'edifici del CEIP de Son Rullan de
Palma?
La Conselleria té previst executar la reforma total de la
coberta per a corregir les deficiències en les properes dates.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 2003/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a nova FP
bàsica (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
En què consisteix, en línies generals, la nova formació
professional bàsica?
- És un nou títol educatiu que substitueix els programes de
qualificació professional inicial.
- El Ministeri d'Educació dissenya en una primera fase 14 títols
amb els seus corresponents currículums bàsics. Ja s'han
presentat al Consell de Formació Professional una segona fase
amb 7 títols més.
- Formen part de la Formació Professional del sistema educatiu,
però són d'oferta obligada i de caràcter gratuït.
- Tindran una durada de 2 anys, però es podrà romandre
matriculat en aquest ensenyament fins a 4 anys.
- Inclouen mòduls professionals associats a l'aprenentatge
permanent i mòduls associats a unitats de competència del
CNCP que requereix l'ús de dues aules taller per cicle formatiu
amb un nombre elevat d'hores d'ocupació al llarg dels dos
cursos del cicle.
- Està adreçada a alumnes que hagin cursat el 1r cicle de la ESO
i que no estigui en condicions de promocionar a 4t curs o,
excepcionalment, al 3r curs, i s'accedeix a proposta de l'equip
docent i amb consell orientador.
- Per accedir-hi, s'han de tenir 15 anys i no superar els 17 anys
d'edat durant l'any natural en curs.
- La titulació permetrà accedir als cicles formatius de grau
mitjà.
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- La titulació permetrà presentar-se a les avaluacions finals de
la ESO i, en cas de superar-ne alguna, obtenir el títol de la ESO
per l'opció corresponent.
- Els majors de 22 anys que tinguin ja acreditades les unitats de
competència incloses a la titulació, podran solAlicitar el títol de
FPB.
- Els alumnes que no superin la totalitat dels ensenyaments del
títol rebran certificat acadèmic dels mòduls cursats que tindrà
efectes acadèmics i, d'acreditació parcial acumulable en relació
al SNCFP.
- Les administracions educatives podran oferir cicles de FPB
per a persones majors de 17 anys.
- Les administracions educatives podran establir ofertes
formatives de FPB per a l'alumnat amb necessitats educatives
específiques.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 2004/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a nova FP
bàsica (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quines conseqüències tindrà l'aplicació de la nova
formació professional bàsica per a l'estructura del sistema
educatiu actual?
La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora
de la qualitat educativa, entre les disposicions que conté i que
afecten als ensenyaments de Formació Professional modifica
l'article 39 del capítol V de la Llei Orgànica 2/2006 i crea els
cicles de formació professional bàsica dins de la formació
professional del sistema educatiu com a mesura per facilitar la
permanència dels alumnes i les alumnes al sistema educatiu i
oferir més possibilitats per al seu desenvolupament personal i
professional. Aquests cicles inclouen, a més dels mòduls
associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals, mòduls relacionats amb el blocs
comuns de ciències aplicades, i comunicació i ciències socials
que permetran als alumnes i a les alumnes assolir i desenvolupar
les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida
per prosseguir estudis d'ensenyament secundari post obligatori.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 2005/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí Mayans, relativa a nova FP
bàsica (III). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Com afectarà el Tractament Integrat de Llengües a la
formació professional bàsica?
El punt 1 de l'article 3 del Reial Decret 127/2014 declara
que els ensenyaments de formació professional bàsica formen
part dels ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu.
Per aquest motiu en els aspectes relacionats a la formació
professional bàsica de la normativa relacionada amb el TIL,
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s'atendrà al que s'hi estableix per als ensenyaments de formació
professional.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 2006/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
implantació de l'FP dual (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de la implantació de la formació professional dual
a les Illes Balears?
La valoració és positiva ja que aquest curs hi ha 6 grups de
primer que cursen ensenyaments corresponents a cicles
formatius de grau mitjà i 2 grups de primer que cursen
ensenyaments corresponents a cicles formatius de grau superior.
A més a més colAlaboren més de 100 empreses.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 2007/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
implantació de l'FP dual (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Per quines raons no s'ha implementat la formació
professional dual a les illes d'Eivissa i Formentera?
El model de Formació Professional dual que està treballant
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats és el que es
desenvolupa lligat al contracte per a la formació i l'aprenentatge.
Això comporta una forta implicació de les empreses amb un
compromís de contractació que no és senzill d'aconseguir.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 2008/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mapa de
l'oferta d'FP. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
En quin estat es troba la realització del mapa que ha de
planificar l'oferta educativa de formació professional a les Illes
Balears.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats està
treballant en la implantació de la formació professional bàsica
per al curs 2014-2015 d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Signatura: signat 30/04/2012
Ordre de Publicació

AP)
A la Pregunta RGE núm. 2125/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de
Consell (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Núm. 2.
Entitat: Unió de Pagesos de Mallorca.
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012

Quines gestions ha fet per signar amb l'Ajuntament de
Consell per tal de posar en funcionament el centre de dia de
Consell?

Núm. 3.
Entitat: Associació d'empresaris i d'instalAlacions elèctriques i
de telecomunicacions de Mallorca.
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012

Cap, perquè el centre de dia de Consell està obert des del
2009 i tenim un conveni anual amb l'ajuntament pel qual el
Govern finança 12 places de centre de dia.
Palma, 17 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 2152/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28 de febrer.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 28 de febrer de 2014?
19. Proposta de decret pel qual es disposa el nomenament del
director de l'Oficina de Control Pressupostari.
20. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per
signar un conveni de colAlaboració amb el Ministeri d'Ocupació
i Seguretat Social en matèria de lluita contra l'economia i el
treball irregular.
Palma, 1 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 2185/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a garantir la
intermediació laboral. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
Quins són cadascun dels acords de colAlaboració vigents
amb els sectors econòmics de les Illes Balears per garantir la
intermediació laboral?
Adjuntam còpia de la relació dels acords de colAlaboració
vigents signats amb els sectors econòmics de les Illes Balears en
l'àmbit de la intermediació i la formació ocupacional.
Relació d'acords de colAlaboració vigents signats amb els sectors
econòmics de les Illes Balears en l'àmbit de la intermediació i
la formació ocupacional.
Núm. 1.
Entitat: Federació Hotelera de Mallorca.
Illa: Mallorca.

Núm. 4.
Entitat: Associació d'industrials instalAladors de fontaneria,
calefacció, climatització, gas, protecció contra incendis i d'altres
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (INFOCAL).
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012
Núm. 5.
Entitat: Associació de productors audiovisuals de les Illes
Balears (APAIB).
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012
Núm. 6.
Entitat: Associació Hotelera de Menorca (ASHOME).
Illa: Menorca.
Signatura: signat 25/04/2012
Núm. 7.
Entitat: Associació Professional de perruqueria de Menorca.
Illa: Menorca.
Signatura: signat 25/04/2012
Núm. 8.
Entitat: Associació Professional d'Estètica de Menorca.
Illa: Menorca.
Signatura: signat 25/04/2012
Núm. 9.
Entitat: Associació Espanyola de Companyies Aèries (AECA).
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012
Núm. 10.
Entitat: Associació d' Empreses Nàutiques de Balears (AENB).
Illa: Mallorca.
Signatura: signat 30/04/2012
Núm. 11.
Entitat: Associació InstalAlació Nàutico Esportives (ANADE).
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 12.
Entitat: Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 13.
Entitat: Associació d'Empresaris de comerç d'Eivissa i
Formentera.
Illa: Eivissa.
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Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 14.
Entitat: Associació Sindical d'Empresaris de muntatges i
instalAlacions elèctriques d'Eivissa i Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 15.
Entitat: Associació d'Indústries i Serveis Nàutics d'Eivissa i
Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 16.
Entitat: Associació de constructors i derivats de la construcció
d'Eivissa i Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 17.
Entitat: Associació de bars, restaurants i cafeteries d'Eivissa i
Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 19.
Entitat: Associació empresarial de perruqueria d'Eivissa i
Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
Núm. 20.
Entitat: Associació sindical d'empresaris de fontaneria d'Eivissa
i Formentera.
Illa: Eivissa.
Signatura: signat 28/08/2013
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 2188/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a polítiques
actives d'ocupació. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quina és la quantificació de cadascun dels 22 indicadors
establerts per valorar el grau de compliment dels objectius
aconseguits a través de les accions i mesures aprovades i
executades al 2013 a les Illes Balears en matèria de polítiques
actives d'ocupació?
La quantificació dels 22 indicadors està realitzada, però els
criteris de ponderació del compliment d'objectius encara no
estan establerts pel SEPE.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 2195/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a formació de
les escoles oficials d'idiomes. (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).
Quines són les possibilitats de les persones desocupades
que no reben cap prestació, d'accedir, a cost zero, a la
formació de les escoles oficials d'idiomes?
D'acord amb la Resolució del conseller d'Hisenda i
Pressuposts de 28 de gener de 2014 (BOIB núm. 18, de 5 de
febrer) per la qual es publica l'actualització de les bases, els
tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, les
persones en situació de desocupació, rebin o no rebin prestació,
estan exemptes d'abonar les taxes educatives a les escoles
oficials d'idiomes.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 2285/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Fusteret, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de febrer de 2014?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de febrer de 2014 ha estat:
- 12 menors/joves més 1 de cap de setmana i més 1 de no
retorn al centre.
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 2291/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, 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 Mussol?.
Detall per setmana.
Menors ingressats al centre Es Mussol durant el mes de
febrer de 2014, detallat per setmana i amb la mesura
corresponent:
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Febrer 2014
1a setmana del 01 al 02; 2a setmana del 03 al 09; 3a setmana del
10 al 16; 4a setmana del 17 al 23; 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
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 2309/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a via verda (7).
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
A quina partida o partides dels pressuposts de la CAIB per
a 2014 es carreguen les despeses associades a l'anomenada
"Via Verda"? (Desglossar per conceptes, partides i quanties).
Les despeses associades a l'anomenada "Via Verda" es
carregaran al pressupost d'inversions de SFM (Capítol VI), que
preveu 2.000.000i per aquest concepte en 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2310/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Canal de Menorca
i pesca d'arrossegament. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).

Comparativa de les despeses protocolAlàries (22601) dels anys
2008 a 2012.
Any 2012
Despeses anuals
% disminució ref. any 2011
% disminució ref. any 2010
% disminució ref. any 2009
% disminució ref. any 2008

8.863,43i
-54,15
-82,10
-84,91
-85,81

Any 2011: Despeses anuals
Any 2010: Despeses anuals
Any 2009: Despeses anuals
Any 2008: Despeses anuals

19.331,67i
49.504,93i
58.717,80i
62.452,38i

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

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2331/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
És cert que el ColAlegi d'Educació Especial de Son Ferriol
pateix goteres a algunes aules i zones comunes?
Una vegada realitzada la visita corresponent s'han pogut
identificar problemes amb humitats que s'intentaran resoldre el
més aviat possible.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 2332/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol (2). (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).

Les aigües del canal de Menorca són aigües exteriors,
competència, en matèria de pesca, de l'Administració de l'Estat.
És el Ministeri d'Agricultura el que pot aplicar el Reglament
(UE) 1967/2006 en el Canal de Menorca.

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

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 2328/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de l'any 2012?
Us tramet adjunta, una comparativa de les despeses
protocolAlàries de l'any 2008 fins a l'any 2012.

L'informe dels tècnics competents no contempla aquest punt
del sistema de calefacció.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2333/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol (3). (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).

Ordre de Publicació
BF)
A les Preguntes RGE núm. 2398/14 a 2400/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
agenda oficial del Sr. Vicepresident (I a III). (BOPIB núm. 142,
de 21 de març de 2014).

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

Quins actes ha tengut l'agenda oficial del Sr. Antonio
Gómez Pérez, vicepresident i conseller de Presidència, de
gener a desembre de 2012, 2013 i durant l'any 2014?

No, no són plaques de fibrociment (uralita), són plaques de
fibres translúcides.

El contingut de l'agenda oficial del vicepresident i conseller
de Presidència del Govern de les Illes Balears es troba a
disposició de qualsevol interessat en la pàgina web oficial del
Govern de les Illes Balears (http://www.caib.es/govern
/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3), la qual s'actualitza
permanent a través de les notes de premsa que emet el gabinet
de comunicació de la Vicepresidència referents a les seves
principals actuacions, oferint una adreça electrònica per a
qualsevol aclariment (comunicació@caib.es).

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

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 2334/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol (4). (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).
Té contemplat la Conselleria d'Educació un pla
d'actuacions per a resoldre les importants deficiències
estructurals i d'habilitat existents al ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol?
Actualment, els tècnics competents estan estudiant les
deficiències presentades al ColAlegi d'Educació Especial de Son
Ferriol per tal de trobar distintes solucions i després adoptar la
més eficient.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 2335/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ColAlegi d'Educació
Especial de Son Ferriol (5). (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).
Té previst la Conselleria d'Educació dins el pressupost del
2014 actuacions per a resoldre les importants deficiències
estructurals i d'habilitats al ColAlegi d'Educació Especial de
Son Ferriol?
La Conselleria estudia les deficiències de tots els centres, els
quals en funció del grau de risc que comporten, es prioritza la
seva actuació. Per tant, actuarà en funció del risc que comportin,
ja que s'ha de tenir en compte que ho ha de fer en l'àmbit de
totes les illes.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2418/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 7 de maig.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 7 de març de 2014?
26. Proposta d'acord pel qual s'exceptua l'aplicació de les
limitacions de despesa pluriennal a l'expedient de contractació
de la gestió del servei públic d'oncologia radioteràpia per a la
població corresponent a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2488/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a targetes verdes a
Son Real (3). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Per quin motiu el Govern ha emmagatzemat a la finca de
Son Real milers de targetes verdes, i quina és la finalitat
d'aquestes?
Aquest Govern no ha pres cap decisió al respecte, pareix
esser que les targetes varen esser emmagatzemades la passada
legislatura.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 2534/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a informe
sobre les circumstàncies de la mort d'una menor. (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).
Ha realitzat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats un informe sobre les circumstàncies de la mort,
aquest mes de març de 2014, d'una menor d'origen colombià
escolaritzada en el centre concertat de Madre Alberta?
Aquest fet va ocorre fora del centre escolar, no s'ha pogut
constatar que hi hagi una relació directa en l'àmbit educatiu i per
tant, està sota investigació policial i judicial.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 2535/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a assetjament
escolar. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Es pot relacionar la mort aquest mes de març de 2014
d'una menor d'origen colombià escolaritzada en el centre
concertat de Madre Alberta amb l'assetjament escolar?
Amb la informació que hi ha a la Conselleria d'Educació, no
es pot relacionar amb aquest fet; a més aquesta informació surt
dels mitjans de comunicació, que ells mateixos ja han desmentit.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

totes sense excepció, encara que en alguns casos, els mateixos
joves han declinat la seva integració en els pisos. Així, les
derivacions provenen dels diferents centres de la Fundació
Institut Socioeducatiu s'Estel (Es Fusteret, Es Mussol i Es
Pinaret); Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma; Educadors
de Medi Obert; Centre Bellamar; Equip de Família de la
DGFM; Projecte Jove; Centre Norai; Cal assenyalar també que
en aquests moments 3 joves en procés d'emancipació estan en
espera de gaudir del nostre recurs de forma més o menys
immediata i, per la qual cosa, l'ocupació del recurs serà
completa. També, dos dels nostres usuaris estan en recerca d'un
habitatge propi un cop han pogut estalviar a bastament per
poder viure pel seu compte aprofitant l'oportunitat de la que han
gaudit en el nostre recurs.
Palma, 25 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 2572/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
emancipació dels joves (II). (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).
Quants de joves en procés d'emancipació han estat donats
d'alta als pisos d'emancipació del Govern els mesos de
novembre i desembre de 2013 i gener i febrer de 2014?
Un total de 6 joves han estats donats d'alta durant els mesos
de novembre i desembre de 2013 i gener i febrer de 2014.
Palma, 25 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 2571/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
emancipació dels joves. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 2653/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a exàmens.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de joves en procés d'emancipació ocupen els pisos
d'emancipació del Govern? I, quina entitat o administració ho
derivà durant els mesos de novembre, desembre de 2013 i
gener i febrer de 2014?

Podem confiar que els exàmens s'han dissenyat amb criteris
científics i no amb intencions amagades? Per què ni els
alumnes ni els professors s'han pogut endur un exemplar del
qüestionari?

Actualment, un total de 7 joves gaudeixen d'una plaça en els
pisos d'emancipació, que tenen una disponibilitat d'ocupació de
10 places, de les quals, i per qüestions d'organització domèstica
entre els mateixos usuaris, només se n'ocuparan alhora 8,
reservant les dues restants per casos urgents o puntuals. Aquesta
darrera qüestió es valora segons el criteri dels equips tècnics i
l'avaluació del procés i moment de cada jove i tenint en compte
la seva situació, com ara la necessitat de sortida de l'àmbit
familiar; alguna problemàtica derivada d'una manca puntual
d'habitatge; necessitat (en el cas d'aquells joves residents en la
part forana) d'assistir a cursos de formació, etc.
Atesa la necessitat de places en l'àmbit de l'emancipació, la
derivació està oberta a tots aquells casos que es consideren
susceptibles de rebre un suport socioeducatiu. En aquest sentit,
les derivacions han vengut d'entitats diverses i s'han valorat

El disseny ha seguit criteris científics, igual que la resta
d'avaluacions de diagnòstic realitzades des del curs 2008-2009.
El motiu pel qual els professors i alumnes no s'han pogut endur
exemplars del qüestionari és el mateix pel qual altres estudis
nacionals i internacionals no fan públiques les seves proves.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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BN)
A la Pregunta RGE núm. 2654/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a mostra
d'alumnes representativa. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).
Quina garantia tenim que, a cada colAlegi, la mostra
d'alumnes sigui representativa, i no s'hagin seleccionat els
alumnes amb majors competències lingüístiques?
L'elecció d'una mostra es fa per obtenir resultats
representatius del conjunt de les Illes Balears, del conjunt de
cada illa, del conjunt de centres públics i dels centres
privats/concertats... mai se cerca la representativitat dels centres
en particular. A més a més, l'elecció dels alumnes de cada
centre s'obté a través d'un procés aleatori, mai a partir de la seva
competència.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2655/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a selecció de
centres aleatòria. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Com podem estar segurs que la selecció de centres s'ha
realitzat realment de manera aleatòria, i no s'han triat els que
més interessen a l'Administració?
Igual que a la resta d'avaluacions de diagnòstic realitzades
des del curs 2008-2009, la selecció aleatòria dels centres ha
estat realitzada pels tècnics de l'IAQSE.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 2657/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a terminis.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
És casualitat que la convocatòria d'aplicadors i correctors
de les proves fos publicada en el BOIB precisament el dia 24
d'octubre, dia de la vaga d'ensenyament? Per què un termini
tan curt per a la presentació d'instàncies?
L'objectiu de les avaluacions era conèixer el nivell de la
competència lingüística a 1r, 3r i 5è d'EP a principi de curs.
Degut a la vaga d'ensenyament, l'equip de l'IAQSE va decidir
esperar per, tot d'una que va ser possible, posar en marxa tots els
mecanismes per a la realització de les proves el més prest
possible.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

9849

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 2658/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a competències no
lingüístiques. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Per què no s'avaluen les competències no lingüístiques
treballades en anglès? Han oblidat a la Conselleria que el
tractament integrat de llengües significa impartir en llengua
estrangera matèries no lingüístiques?
L'objectiu d'aquesta avaluació és conèixer el grau
d'assoliment de la competència lingüística en català, castellà i
anglès a primer, tercer i cinquè d'educació primària.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 2660/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a TIL o proves
IAQSE. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Tenen aquestes proves la finalitat d'avaluar la implantació
del TIL en el sistema educatiu?
Aquestes proves són una eina per conèixer l'evolució de
l'alumnat durant el primer curs d'implantació del tractament
integrat de llengües i la seva realització ha de contribuir a
orientar les polítiques educatives i a obtenir informació sobre el
grau d'adquisició de la competència lingüística a principi i final
de curs.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 2661/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a repetir les proves
el mes de maig. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Per què es tornaren a repetir les proves el proper mes de
maig? Es volen fer comparacions entre els nivells de principi
i final de curs? Quina hipòtesi es vol contrastar?
Es tornen a repetir per tenir més dades objectives. La
intenció és conèixer els nivells d'assoliment de la competència
lingüística en les dues llengües oficials i l'anglès a principi i
final de curs.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 2662/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a matemàtiques.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Per què no s'avalua també la competència matemàtica, com
és habitual en les proves diagnòstiques?
En aquest cas, la competència sobre la qual es vol obtenir
informació és la competència lingüística.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 2674/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver Sagreras, relativa a targeta
verda (I). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quines actuacions es varen finançar amb els recursos
recaptats amb la targeta verda?
Les actuacions realitzades per la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible des del 2005 al 2007, i que
consten a la documentació analitzada, varen esser:
- Bus tansolidari.
- Projectes d'accessibilitat a 4 platges de la Badia de Palma.
- Millores de les condicions de visita al Parc Natural de
s'Albufera, amb especial incidència a l'accessibilitat.
- Punt d'informació i millora de les condicions de visita a la
finca de Son Real.
- ColAlaboració amb l'embarcador "Solemar" impulsada per
energia solar, com a element de formació i sensibilització de l'ús
d'energies alternatives.
- Entrega de bicicletes als pàrkings de l'SMAP de Palma.
- Reforestació de 70 hectàrees de pins i alzines a la finca pública
de Sa Duaia d'Artà.
- Adequació i reforma del Castell de Sant Nicolau a Menorca.
- Taller d'animació i sensibilització a les platges de les illes
durant l'estiu.
- Jornades empresarials i de colAlaboració amb el club
d'excelAlència de sostenibilitat.
- Adequació del tancament de Son Real.
- Millora dels accessos i creació de 5 itineraris a Son Real.
- InstalAlació d'una exposició sobre la finca Son Real.
- Servei d'informació i atenció al públic a Son Real.
- Punt d'entrega de bicicletes a Son Real.
- Projecte de catàleg de la flora de la marina de Santa Margalida
(Son Real).
- Projecte d'intervenció arqueològica i de consolidació a Son
Real.
- ColAlaboració amb la Fundació Vida Silvestre Mediterrània i
Fundació Voltor Negre, amb la finalitat d'impulsar la
recuperació d'espècies i realitzar accions d'atenció i
sensibilització.
- Servei d'informació i atenció al públic a l'Albufera de
Mallorca.
- ColAlaboració al projecte del centre d'interpretació de la Serra
de Tramuntana Ca s'Amitger.
- Entrega de 30 bicicletes a Ports de les Illes.

- Habilitació d'un punt d'informació durant l'estiu a s'Albufera
des Grau (Menorca).
- InstalAlació d'un punt d'informació a Son Bou (Menorca).
- Tallers a fires i esdeveniments de Mallorca.
- Curs de responsabilitat social a empreses en colAlaboració amb
la CAEB i el club d'excelAlència per a la sostenibilitat.
- Participació a projectes europeus Inter-Eco-Tur i Grenn Link.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 2675/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quin cost va tenir, per al Govern, l'emissió de les targetes
verdes trobades al femer de Son Real?
Pareix que les targetes emmagatzemades varen esser emeses
el 2008, tal com consta a l'acta 15/2008 del patronat de la
Fundació per al Desenvolupament Sostenible, que fa referència
a l'emissió de 5000 targetes i no consta a les actes del seu cost.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 2676/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (III). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quina quantitat total es va recaptar amb la targeta verda?
L'any 2005 es varen distribuir més de 300.000 targetes
verdes, que varen produir uns recursos superiors a 2.400.000i.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 2678/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14 de març.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 14 de març de 2014?
18. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la interposició per part
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'un recurs de
lesivitat contra la Resolució del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques de 20 de maig de 2011, mitjançant la qual s'aproven
els criteris interpretatius dels límits retributius del Plec de
clàusules administratives particulars de la concessió de l'obra
"Nou accés a l'aeroport d'Eivissa".
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19. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la interposició per part
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'un recurs de
lesivitat contra la Resolució del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques d'1 de juny de 2011, mitjançant la qual s'aproven els
criteris interpretatius dels límits retributius del Pla de clàusules
administratives particulars de la concessió de l'obra
"Desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni".
20. Proposta d'acord de cessament i nomenament dels vocals de
la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears.
21. Proposta d'acord pel qual el Consell de Govern autoritza la
compareixença de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en representació i defensa d'aquesta, en el procediment de les
diligències prèvies. Procediment Abreujat núm. 3890/2013
seguides davant el Jutjat d'Instrucció núm. 5, de Palma, on
s'investiga la presumpta comissió d'un delicte de malversació de
cabdals públics.
22. Proposta d'acord pel qual es ratifica la modificació dels
Estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears per adaptar-los a la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i per a la integració de la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
Palma, 4 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BZ)
A les Preguntes RGE núm. 2679/14 a 2688/14 i 2690/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a aules prefabricades (I a X) i a aules prefabricades
(XII). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quantes aules prefabricades hi ha a Mallorca el curs 20112012? 6 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Menorca el curs
2011-2012? 23 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Eivissa el curs
2011-2012? 9 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Formentera el curs
2011-2012? 6 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Mallorca el curs
2012-2013? 28 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Menorca el curs
2012-2013? 25 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Eivissa el curs
2012-2013? 34 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Formentera el curs
2012-2013? 3 aules.
Quantes aules prefabricades hi ha a Mallorca el curs 20132014? 27 aules.
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Quantes aules prefabricades hi havia a Menorca el curs
2013-2014? 14 aules.
Quantes aules prefabricades hi havia a Formentera el curs
2013-2014? Una.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 2822/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de caps de departament. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).
Per quins motius s'estan revisant les cartes de dimissió dels
caps de Departament dels IES? Quants d'inspectors es
dediquen a revisar les cartes de dimissió dels caps de
Departament? Han rebut els inspectors ordre verbal o per
escrit? En el cas que sigui per escrit se solAlicita còpia del
document que ho acrediti.
L'article 48 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual
s'aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació
secundària (BOIB núm. 120, de 5 d'octubre, de 2002) estableix,
en relació amb el cessament dels caps de Departament, el
següent:
"Article 48. Cessament del cap de departament didàctic o de
família professional
Els caps de departaments didàctics i de família professional
cessaran en les seves funcions a l'acabament del nomenament o
en produir-se alguna de les circumstàncies següents:
a) Renúncia motivada, acceptada pel director.
b) Quan deixi de prestar servei al centre per trasllat voluntari
o forçós, passi a la situació de serveis especials, excedència
voluntària o forçosa, o per qualsevol altra circumstància.
c) Quan, pel cessament del director que els va designar, es
produeixi l'elecció del nou director.
d) Per decisió del director, per causa d'incompliment greu de
les seves funcions, oït el departament i l'interessat."
En compliment de l'article 4.e) de l'Ordre del conseller
d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es
regula d'organització i el funcionament de la Inspecció
Educativa (BOIB núm. 64, de 28/04/2011), el Departament
d'Inspecció Educativa ha recollit la informació relacionada amb
el tema.
En aquesta activitat han participat tots els inspectors dels
centres en els quals s'ha produït aquesta circumstància.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 2823/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de caps de departaments (II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Quan es va produir una dimissió de cap de Departament el
curs 2011-2012 es va fer revisió de la carta de dimissió? En
cas afirmatiu, demanam que s'especifiqui a quins inspectors es
varen assignar les revisions. Va ser un ordre verbal o per
escrit? En el cas que sigui per escrit, se solAlicita còpia del
document que ho acrediti.

Quines mesures ha impulsat per donar compliment a
l'article 48 de la Constitució Espanyola?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats actua
d'acord al marc constitucional i legislatiu i de compliment, dins
l'àmbit de les seves competències amb l'article 48 de la
Constitució Espanyola que diu: "Els poders públics promouran
les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural".
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Aquelles que s'han presentat als directors dels centres.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 2824/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de caps de departament (III). (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Com és possible que la resposta a la pregunta formulada
pel grup parlamentari MÉS: "Quants de caps de departament
de l'IES varen dimitir els següents cursos escolars 2008-09,
2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13", fos que: No tenim
constància perquè els caps de departament dimiteixen al
director" i en canvi el fet de "tenir-ne constància" de les
dimissions dels caps de Departament fes que la Conselleria
solAlicitàs la revisió de les cartes de dimissió dels caps de
Departament?
És possible, en compliment de la normativa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 2925/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de caps de departament (IV). (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Quants de caps de departament d'IES han dimitit des de l'1
de setembre de 2013 fins el 28 de febrer de 2014?

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 2882/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 144, de 26 de
març de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a la Fundació
Kovacs, desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?
Cap.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 2886/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a la Fundació Kovacs,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?
La Conselleria de Turisme i Esports no ha concedit cap
subvenció a la Fundació Kovacs durant els anys 2012 i 2013.
Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Tots aquells que els centres tenen enregistrats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 2875/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment
a l'article 48 de la Constitució Espanyola. (BOPIB núm. 144,
de 26 de març de 2014).

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 2905/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de març.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de març de 2014?

BOPIB núm. 153 - 30 de maig de 2014
8. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la superació dels límits
del 10% a què es refereix l'article 12.5 de la Llei del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears respecte d'una operació de crèdit a curt termini a favor
de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (IDI).
9. Proposta d'acord pel qual se solAlicita a la Mesa del Parlament
de les Illes Balears la tramitació pel procediment d'urgència del
Projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels
consells insulars (RGE núm. 2640/2014).
Palma, 14 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 2943/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions del
Govern i certificat per a descompte de resident. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).
Quines gestions ha fet el Govern davant el Ministeri de
Foment, davant el fet que les companyies aèries segueixen
solAlicitant als viatgers de les illes del certificat de resident en
accedir a l'avió?
D'acord amb la disposició transitòria primera del R.D.L.
1/2014, les companyies aèries i marítimes disposen d'un període
d'un període transitori per incorporar-se al sistema SARA que
finalitza el dia 1 de novembre de 2014.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 2934/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració
propostes patronal i conveni hostaleria (2). (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).
Com valora el conseller de Turisme la proposta patronal de
congelació salarial en el marc de la negociació del conveni
d'hostaleria malgrat l'increment de beneficis empresarials dels
darrers exercicis?
La negociació del conveni acaba de començar, jo confio que
les postures s'atracaran i hi haurà prest un acord.
Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 2945/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fons d'inversió i
especulació amb compra venda d'hotels. (BOPIB núm. 145, de
4 d'abril de 2014).
Quines pensa el Govern que poden ser les conseqüències a
mig termini de les nombroses operacions de compra venda
d'hotels, sobretot per part de fons d'inversió estrangers, a les
Illes Balears?
Les conseqüències a mig termini seran reposicionament del
destí i reformes i increments de categoria de molts
d'establiments d'allotjament turístic.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 2935/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració
propostes patronal i conveni hostaleria (3). (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).
Creu el conseller que la proposta patronal de foment de
l'externalització de serveis a l'hostaleria, feta en el marc de la
negociació del conveni del sector, és bona en termes de millora
de la qualitat del producte turístic?
L'externacionalització permet especialitzar la feina i, per
tant, millorar la qualitat dels serveis. A altres sectors sotmesos
a forta competència com són les de les telecomunicacions,
l'energia, el transport o la indústria ja existeix.
Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 2947/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració
propostes patronal i conveni hostaleria (1). (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).
Com valora el conseller de Turisme la proposta de la
patronal, en el marc de la negociació del conveni d'hostaleria,
de transformar contractes laborals indefinits a fixos
discontinus?
La transformació dels contractes és una constant al mercat,
és important una adaptació ràpida que permeti el manteniment
de l'ocupació. Els treballadors fixos discontinus són treballadors
fixos amb períodes d'ocupació discontinus però garantits.
Palma, 3 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 3115/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28 de març.
(BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 28 de març de 2014?
No n'hi va haver cap.
Palma, 10 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 5085/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5777/14, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
matèria educativa, es tramiti per aquest procediment.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5665/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença dels senadors autonòmics sobre
la seva activitat parlamentària en relació amb les prospeccions
petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels
interessos de la ciutadania balear.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2014, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença dels senadors autonòmics, davant la
Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre la seva activitat
parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de
les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la
ciutadania balear.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 8876/13
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5778/14, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a acció de
control al Govern (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014),
es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 5090/14, de modificació de la Llei 3/2006, de
30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5666/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014,
fins al proper dia 9 de juny de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
2691/14 a 2693/14 i 2695/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5779/14, presentat
per la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'establert als
articles 168.2 del Reglament de la cambra acorda que les
preguntes esmentades, relatives a eliminació de barreres
arquitectòniques als centres docents (I a III i V), publicades al
BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014, siguin incloses a
l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
2696/14 a 2702/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5780/14, presentat
per la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'establert als
articles 168.2 del Reglament de la cambra acorda que les
preguntes esmentades, relatives a eliminació d'amiant als
centres docents (I a IV) i a centres docents amb amiant (I a III),
publicades al BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014, siguin
incloses a l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Fixació del calendari per als propers períodes de sessions
de la VIII legislatura.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de maig de 2014, i la Mesa, que s'hi troba
formalment constituïda, conformement amb l'establert a l'article
32.1.6è del Reglament de la cambra, acorden de fixar el
calendari següent per als propers períodes de sessions:
•
•

De dia 8 de setembre a dia 22 de desembre de 2014, ambdós
inclosos.
De dia 1 de febrer de 2015 fins a l'entrada en vigor del
Decret de dissolució del Parlament de les Illes Balears i
convocatòria d'eleccions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014.
- Pàg. 9676 i 9718, apartat S)
On diu: RGE núm. 51498/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5148/14, ...
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