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Q) A la Pregunta RGE núm. 2163/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a projectes d'autoocupació
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AK) A la Pregunta RGE núm. 4179/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de Control
Pressupostari (II). 10082

AL) A la Pregunta RGE núm. 4180/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de Control
Pressupostari (III). 10082
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AM) A la Pregunta RGE núm. 4181/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de Control
Pressupostari (IV). 10082

AN) A les Preguntes RGE núm. 4182/14 i 4183/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a Oficina
de Control Pressupostari (V i VI). 10083

AO) A les Preguntes RGE núm. 4184/14 a 4187/14, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a 1%
cultural (I a IV). 10083

AP) A les Preguntes RGE núm. 4188/14 i 4189/14, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a cultura
talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO (I i II). 10083

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4316/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, març
2014. 10083

AR) A la Pregunta RGE núm. 4317/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Fusteret, maig 2014. 10084

AS) A la Pregunta RGE núm. 4318/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Mussol, març 2014. 10084

AT) A la Pregunta RGE núm. 4319/14 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Pinaret, març 2014. 10084

AU) A la Pregunta RGE núm. 4321/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Fusteret, març 2014. 10084

AV) A la Pregunta RGE núm. 4322/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Pinaret, març 2014. 10084

AX) A la Pregunta RGE núm. 4323/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, març 2014. 10085

AY) A la Pregunta RGE núm. 4386/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inauguració curs
2013-2014. 10085

AZ) A la Pregunta RGE núm. 4387/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a actes de claustre.
10085

BA) A la Pregunta RGE núm. 4388/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a actes Consell de
Direcció. 10086

BB) A la Pregunta RGE núm. 4391/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a denúncia del director
del CEIP de la Colònia de Sant Jordi (II) 10086

BC) A la Pregunta RGE núm. 4392/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  denúncia del
director del CEIP de la Colònia de San Jordi (III). 10086

BD) A la Pregunta RGE núm. 4393/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a denúncia del
director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi (IV). 10086

BE) A la Pregunta RGE núm. 4542/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria d'Administracions Públiques. 10086

BF) A la Pregunta RGE núm. 4544/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 10086

BG) A la Pregunta RGE núm. 4545/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 10086

BH) A la Pregunta RGE núm. 4546/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 10087
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BI) A la Pregunta RGE núm. 4547/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria de Família i Serveis Socials. 10087

BJ) A la Pregunta RGE núm. 4550/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 10087

BK) A la Pregunta RGE núm. 4551/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a plaques identificatòries
imposades per la Llei de símbols. 10087

BL) A la Pregunta RGE núm. 4552/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a edifici exclòs de
l'aplicació de la Llei d'ús dels símbols. 10087

BM) A la Pregunta RGE núm. 4557/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a espigó al Port de
Calanova. 10087

BN) A les Preguntes RGE núm. 4558/14 a 4561/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,, relatives a dades
d'ús de l'Escola de Calanova (I a IV). 10088

BO) A la Pregunta RGE núm. 4609/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 25 d'abril. 10088

BP) A la Pregunta RGE núm. 4610/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (I). 10088

BQ) A la Pregunta RGE núm. 4611/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (II). 10088

BR) A la Pregunta RGE núm. 4612/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut (III). 10089

BS) A la Pregunta RGE núm. 4613/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut. 10089

BT) A la Pregunta RGE núm. 4614/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut. 10089

BU) A la Pregunta RGE núm. 4615/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut. 10089

BV) A la Pregunta RGE núm. 4616/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (I).
10090

BX) A la Pregunta RGE núm. 4617/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (II).
10090

BY) A la Pregunta RGE núm. 4618/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació laboral (III).
10090

BZ) A la Pregunta RGE núm. 4619/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a intermediació laboral.
10090

CA) A la Pregunta RGE núm. 4688/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern.
10090

CB) A la Pregunta RGE núm. 4689/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern (II).
10090

CC) A la Pregunta RGE núm. 4690/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern (III).
10091

CD) A la Pregunta RGE núm. 4691/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern (IV).
10091
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CE) A la Pregunta RGE núm. 4757/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears. 10091

CF) A la Pregunta RGE núm. 4758/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
10091

CG) A la Pregunta RGE núm. 4759/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (III).
10091

CH) A la Pregunta RGE núm. 4760/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears, Xisca Maura.
10091

CI) A la Pregunta RGE núm. 4763/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears, Xisco Amengual.
10091

CJ) A les Preguntes RGE núm. 4761/14, 4762/14 i 4764/14 a 4767/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives
a Som Balears: Xavier Pericay, Mateu Cañellas, Damià Tomàs, Joan Font, Joan Pons i Gemma Cardona. 10092

CK) A la Pregunta RGE núm. 4774/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic de la
decisió d'introduir una desgravació als contractants d'una assegurança privada. 10092

CL) A la Pregunta RGE núm. 4866/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 2 de maig. 10092

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 6045/14. 10092

B) Manteniment de les interpelAlacions  5623/12, 5706/12, 7521/12, 8353/12, 9436/12, 817/13, 1853/13, 3471/13, 4334/13, 5275/13,
5547/13, 9822/13 a 9824/13, 9827/13, 311/14, 4073/14, 4567/14 i 4595/14, del Grup Parlamentari Socialista per al proper període de
sessions. 10092

C) SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm. 6416/14). 10093

D) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació dels Projectes de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears; 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears; i 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears. 10094

E) Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 6416/14.
10094
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8383/13, relativa a acord estratègic per
impulsar el sector nàutic balear, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància

del sector nàutic com un sector econòmicament estratègic en
l'àmbit de la nostra comunitat, així com nínxol fonamental
d'ocupació per al desenvolupament de professions
especialitzades en nàutica professional i esportiva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i, si escau, impulsar els acords adoptats
per la Mesa sectorial nàutica, per garantir el futur i el
desenvolupament d'un sector productiu fonamental per a la
nostra comunitat."

A la seu del Parlament, 18 de juny de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2765/14, relativa a modificació del
sistema de finançament autonòmic relatiu a la despesa
sanitària de la nostra comunitat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

a modificar el sistema de finançament autonòmic actual, a fi de
contemplar un càlcul més ajustat a les necessitats reals de la
despesa sanitària de la nostra comunitat, que tengui en compte
factors diferencials com són la insularitat, l’increment
poblacional experimentat els últims anys, la població flotant
derivada de l’afluència turística i el deute històric."

A la seu del Parlament, 18 de juny de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1212/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí i Bosó.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Boned i José
Vicente Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6132/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reunió amb el president de les illes
Canàries. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny 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 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6140/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renovació de la convocatòria
d'ajudes al finançament d'ISBA. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6141/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell assessor de
l'energia. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6123/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a ponència tècnica del traspàs de competències en
matèria turística. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6129/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en
matèria d'hisenda i pressuposts. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6138/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a qualitat de les aigües marines.
(BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6143/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte sobre l'aparador turístic
intelAligent. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6125/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern en matèria de política social. (BOPIB núm. 154, de 6 de
juny de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6127/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern en matèria d'educació. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2126/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en
matèria d'incompatibilitats. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny 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 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6139/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni relatiu a la xarxa
d'alerta escolar. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny 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 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6137/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre la competència
plurilingüe. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6136/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades de l'índex del comerç
minorista. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6128/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern en matèria de salut. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6142/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés de revisió del Pla
d'ocupació. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6134/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès de desenvolupament de
rutes dels aeroports de la nostra comunitat autònoma. (BOPIB
núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6135/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora econòmica i recaptació
tributària. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6131/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a dret a decidir el cap d'estat.
(BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 6130/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny 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 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 6050/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general aeroportuària.
(BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Minut de silenci per mostrar el dol per la mort de Rosa

Maria Martínez Deyà, presumpta víctima de violència de
gènere.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de juny de 2014, féu un minut de silenci per tal de mostrar el
seu dol per la mort de Rosa Maria Martínez Deyà, assassinada
a Sóller, presumpta víctima de violència de gènere i per tal de
condemnar el fet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6396/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1212/14, relativa a
política general tributària. (Mesa de 18 de juny de 2014).

Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1212/14, relativa a política general tributària, la moció següent.

Política general tributària

Davant la necessitat de modificar l'actual política tributària
aplicada pel Govern de les Illes Balears, per ser aquesta injusta
i allunyada del precepte de progressió, el Grup Parlamentari
Socialista present la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears constata la manca
d'efectivitat i la injustícia de l'actual política tributària aplicada
pel Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar l'actual política tributària, per tal que
s'ajusti als preceptes d'igualtat i progressió; a estudiar la
implantació de tributs com l'impost sobre estades turístiques,
l'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi ambient
i la modificació del tipus aplicable a l'impost de successions i
donacions en els seus trams més alts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar per a l'exercici 2015 les deduccions que
es varen derogar a la disposició derogatòria única de la Llei de
pressuposts de 2013, lletres b), c) i d).

Palma, a 13 de juny de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6278/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
específics assignats a les Illes Balears des del Ministeri de
Sanitat. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6308/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda de
la conselleria d'Educació dia 16 de gener de 2014. (Mesa de
18 de juny de 2014).

RGE núm. 6309/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda de
la conselleria d'Educació dia 23 de gener de 2014. (Mesa de
18 de juny de 2014).

RGE núm. 6322/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lliurament
de targetes bàsiques 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6323/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a import
restituït de la targeta bàsica 2011, 2012 i 2013. (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6324/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
resolucions de dependència gener, febrer, març i abril 2014.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6325/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
valoracions de dependència gener, febrer, març i abril 2014.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6326/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a normativa
de compensació econòmica a farmàcies. (Mesa de 18 de juny
de 2014).

RGE núm. 6327/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acords del
Consell de direcció del Servei de salut. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6328/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals públics, maig 2014.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6329/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nosocomials 2010. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6330/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nosocomials 2011. (Mesa de 18 de juny de 2014).
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RGE núm. 6331/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nosocomials 2012. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6332/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nosocomials 2013. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6333/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractació de comares. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6334/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractació de comares (II). (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6335/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractació de comares (III). (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6336/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractació de comares (IV). (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6337/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema
Sinasp. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6338/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema
Sinasp (II). (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6341/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni
amb el Centre de gestió ètica de l'empresa. (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6342/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni
amb el Centre de gestió ètica de l'empresa (II). (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6343/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni
amb el Centre de gestió ètica de l'empresa (III). (Mesa de 18
de juny de 2014).

RGE núm. 6349/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6350/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
centre Es Fusteret, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6351/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
centre Es Mussol, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6352/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada
centre Es Pinaret, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6353/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Medi obert, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6354/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Fusteret, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6355/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6356/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Mussol, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6357/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, maig
2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6358/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
càncer de mama, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6359/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6360/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a especialitats, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6363/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, maig 2014. (Mesa de 18 de juny
de 2014).

RGE núm. 6364/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6365/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, maig 2014 (II). (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6366/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, maig 2014. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6384/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
auxiliars de conversa. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6385/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cartes
del director de l'IES Josep M Quadrado de Ciutadella (I).
(Mesa de 18 de juny de 2014).
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RGE núm. 6386/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària del TIL. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6387/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions, ajuts econòmics o contractes signats amb
l'Institut de Política Familiar. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6399/14, 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 13 de juny.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

Palma, a 18 de juny 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.

Fons específics assignats a les Illes Balears des del Ministeri de
Sanitat

Relació dels fons específics assignats a les Illes Balears des
del Ministeri de Sanitat per a les actuacions consensuades en el
Sistema Nacional de Salut, desglossada per fons específics
(estratègiques de salut, formació, salut bucodental, prevenció
VIH/SIDA, desenvolupament del programa de prevenció i
promoció de la salut, etc.) i quantitats des de l'any 2009 fins al
2014.

Palma, a 9 de juny de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agenda de la consellera d'Educació de dia 16 de gener de 2014

Quina va ser l'agenda oficial de la conselleria dia 16 de
gener de 2014?

Palma, a 11 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agenda de la consellera d'Educació de dia 23 de gener de 2014

Quina va ser l'agenda oficial de la conselleria dia 23 de
gener de 2014?

Palma, a 11 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Lliurament de targetes bàsiques 2014

Quan es lliuraran l'any 2014 les primeres targetes bàsiques?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import restituït de la targeta bàsica 2011-2012 i 2013

Quin ha estat l'import de la targeta bàsica restituït a
l'administració autonòmica per part de l'entitat bancària
colAlaboradora? Se solAlicita el detall del retorn restituït de la
targeta bàsica dels anys 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Resolucions de dependència, gener, febrer, març i abril 2014

Quantes resolucions de dependència s'han signat durant els
mesos de gener, febrer, març i abril de 2014? Se solAlicita detall
per mes.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Valoracions de dependència, gener, febrer, març i abril 2014

Quantes valoracions de dependència s'han signat durant els
mesos de gener, febrer, març i abril de 2014? Se solAlicita detall
per mes.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Normativa de compensació econòmica a farmàcies

El conseller, a diverses intervencions parlamentàries, va
informar de l'elaboració d'un decret o una altra norma jurídica
per compensar econòmicament les farmàcies que facturessin
manco de 200.000 euros a l'Ibsalut. En quin moment
d'elaboració es troba aquesta norma? Té la voluntat el Govern
de reglamentar-ho abans de final de legislatura? Quins són els
motius del retard de la publicació d'aquesta normativa si es té en
compte el temps transcorregut des que el conseller ho va
anunciar?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acords del Consell de direcció del Servei de Salut

En quina data es varen aprovar en el Consell de direcció del
Servei de Salut de les Illes Balears els acords següents? Se'n
solAlicita especificació del dia complet  del número d'acta on
consten l'aprovació del compte anual de l'exercici 2012 de
Gesma, de la Fundació Hospital de Manacor, de la Fundació
Hospital d'Inca i de la Fundació Hospital de Son Llàtzer;
l'aprovació del compte general del Servei de Salut 2012; la
modificació de la plantilla dels serveis centrals, de l'Àrea de
salut d'Eivissa i Formentera; i l'autorització al director general
del Servei de Salut per realitzar recurs de reposició..

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques a hospitals públics, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nosocomials, 2010

Quina taxa de nosocomials es va registrar l'any 2010 en els
hospitals públics de les Illes Balears? Se'n solAlicita detall de
cadascun dels hospitals.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nosocomials, 2011

Quina taxa de nosocomials es va registrar l'any 2011 en els
hospitals públics de les Illes Balears? Se'n solAlicita detall de
cadascun dels hospitals.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nosocomials, 2012

Quina taxa de nosocomials es va registrar l'any 2012 en els
hospitals públics de les Illes Balears? Se'n solAlicita detall de
cadascun dels hospitals.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nosocomials, 2013

Quina taxa de nosocomials es va registrar l'any 2013 en els
hospitals públics de les Illes Balears? Se'n solAlicita detall de
cadascun dels hospitals.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de comares

Quantes comares s'han contractat per l'acord de borsa de
treball temporal a l'Hospital Son Llàtzer l'any 2013 i fins el
maig de 2014?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de comares (II)

Quantes comares s'han contractat a l'Hospital de Manacor
l'any 2013 i fins el maig de 2014? Amb quina reglamentació es
basa la contractació?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de comares (III)

Quantes comares s'han contractat a l'Hospital Son Espases
l'any 2013 i fins el maig de 2014? Amb quina reglamentació es
basa la contractació?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de comares (IV)

Quantes comares s'han contractat a l'Hospital d'Inca l'any
2013 i fins el maig de 2014? Amb quina reglamentació es basa
la contractació?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sistema SINASP

Actualment el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
promociona el sistema SINASP. Per quina raó les Illes Balears
no l'han incorporat?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sistema SINASP (II)

Creu el conseller que el sistema SINASP que promociona el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat no és un bon
sistema de notificació?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb el Centre de gestió ètica de l'empresa

Es manté per a l'any 2014 el conveni amb el Centre de gestió
ètica de l'empresa?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb el Centre de gestió ètica de l'empresa (II)

Quantes empreses s'han incorporat al catàleg d'empreses
socialment responsables de la comunitat autònoma a través
d'Eticentre mentre ha estat en vigor el conveni amb l'empresa i
la conselleria? Se solAlicita el nom de l'empresa i la data
d'incorporació.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb el Centre de gestió ètica de l'empresa (III)

Del conveni entre Eticentre i l'anterior Vicepresidència
Econòmica s'ha derivat qualque despesa que hagi d'abonar o
hagi abonat la comunitat autònoma? Si la resposta és afirmativa,
se solAlicita que se n'especifiqui la quantia i el motiu.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dependència, maig 2014

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

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

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

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

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

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

Quantes solAlicituds de dependència s'han registrat el mes de
maig de 2014?

Quantes valoracions de dependència s'han signat el mes de
maig de 2014?

Quantes resolucions de dependència s'han signat el mes de
maig de 2014?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Fusteret, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Mussol, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada al centre Es Pinaret, maig 2014

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

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

Programa Medi obert, maig 2014

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa de Medi obert durant el mes de maig de
2014?

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

Ingressos al centre Es Fusteret, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos al centre Es Pinaret, maig 2014

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

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

Ingressos al centre Es Mussol, maig 2014

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

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

IVE, maig 2014

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de maig de 2014 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Detecció càncer de mama, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica, maig 2014

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

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

Espera per a especialitats, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Programa d'atenció dental infantojuvenil, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques, maig 2014 (II)

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals, maig 2014

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

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Auxiliars de conversa

Dia 12 de desembre, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats tenia contractats 116 auxiliars de conversa, en
quins centres docents de les Illes Baleares prestaven els seus
serveis, segregats per illes i amb expressió de les hores
d'assistència efectiva a cada centre?

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cartes del director de l'IES Josep M Quadrado de Ciutadella (I)

Quantes cartes del director de l'IES Josep M Quadrado de
Ciutadella van arribar a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats dia 13 de desembre de 2013?

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya publicitària del TIL

Atesa la resposta a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats a la pregunta RGE núm. 1426/2014, sobre la
contractació de la campanya publicitària del TIL realitzada els
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mesos de setembre i octubre de 2013, que diu que la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats no ha destinat cap euro del
seu pressupost per desenvolupar cap campanya publicitària,
quina persona, organisme o entitat va pagar la campanya del
TIL en els mitjans de comunicació els mesos de setembre i
octubre de 2013?

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions, ajuts econòmics o contractes signats amb l'Institut
de Política Familiar

Relació de subvencions, ajuts econòmics o contractes que el
Govern ha signat amb l'Institut de Política Familiar de les Illes
Balears durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13
de juny

Quins són els assumptes que s'han introduït al Consell de
Govern de dia 13 de juny de 2014?

Palma, a 15 de juny de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6391/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als centres
escolars i el TIL. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6392/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a bolquers
als centres per a menors amb discapacitats. (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6393/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència
relativa a la compatibilitat del Sr. President. (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6394/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
dels ports dependents de la CAIB. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6405/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
votacions secretes a un òrgan colAlegiat. (Mesa de 18 de juny
de 2014).

RGE núm. 6406/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concurs per gestionar el programa d'autonomia personal.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6407/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització de la quota lletera. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6408/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amenaces de l'administració educativa als professionals.
(Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
sobre les prospeccions petrolíferes. (Mesa de 18 de juny de
2014).

RGE núm. 6410/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del TSJIB. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imposició
del TIL. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6412/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a diàleg amb la comunitat educativa. (Mesa de 18 de juny de
2014).
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RGE núm. 6413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatització parcial d'AENA. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
posicionament en relació amb l'avantprojecte de llei de
l'avortament. (Mesa de 18 de juny de 2014).

Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els centres escolars i el TIL

Com justifica la Conselleria d'Educació l'afirmació
expressada a la carta adreçada a les famílies, enviada el mes de
juny, segons la qual el TIL s'ha elaborat lliurement per cada
centre escolar?

Palma, a 13 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bolquers als centres per a menors amb discapacitats

En quina data pensa la consellera de Família i Serveis
Socials solucionar el problema dels bolquers als centres
especials per a menors amb discapacitat?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sentència relativa a la compatibilitat del Sr. President

Com valora el Sr. President la sentència del TSJIB en
relació amb la seva compatibilitat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Privatització dels ports dependents de la CAIB

Quins terminis maneja el Govern per seguir endavant amb
la privatització dels ports de gestió directa dependents de la
CAIB?

Palma, a 12 de juny de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Votacions secretes a un òrgan colAlegiat

Per quina raó no es poden produir votacions secretes a un
òrgan colAlegiat com són els claustres dels centres docents?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Concurs per gestionar el programa d'autonomia personal

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, pensa que el
concurs per gestionar el programa d'autonomia personal de
persones amb discapacitat facilitarà l'accés de les entitats del
tercer sector a la seva gestió?
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Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Liberalització de la quota lletera

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
estalonar el sector lleter davant la liberalització de la quota
lletera que es produirà el 2015?

Palma, a 12 de juny de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amenaces de l'administració educativa als professionals

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de les Illes Balears del fet que una majoria dels
professionals de l'educació se sentin amenaçats per la mateixa
administració educativa?

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reunions sobre les prospeccions petrolíferes

Quin ha estat el resultat de les últimes reunions entre
membres del Govern de les Illes Balears i del Govern d'Espanya
sobre les prospeccions petrolíferes?

Palma, a 13 de juny de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sentència del TSJIB

Quina valoració fa el vicepresident de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la
compatibilitat del president amb els seus negocis?

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imposició del TIL

Després del rebuig massiu dels claustres als projectes TIL,
pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
imposar-lo?

Palma, a 15 de juny de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

Diàleg amb la comunitat educativa

Sr. President del Govern de les Illes Balears, creu que ha
esgotat tots els camins de diàleg i enteniment amb la comunitat
educativa?

Palma, a 15 de juny de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Privatització parcial d'AENA

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme del procés
iniciat de privatització parcial d'AENA?

Palma, a 16 de juny de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Posicionament en relació amb l'avantprojecte de llei de
avortament

Sr. Conseller de Salut, quin posicionament va defensar en
relació amb l'avantprojecte de llei de l'avortament en el passat
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut?

Palma, a 16 de juny de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6345/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a menjadors escolars oberts a l'estiu. (Mesa de 18 de
juny de 2014).

RGE núm. 6389/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a urgència de diàleg per redreçar en conflicte educatiu
a les Illes Balears. (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6390/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a obertura dels menjadors escolars durant l'estiu (procediment
d'urgència). (Mesa de 18 de juny de 2014).

RGE núm. 6415/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al TIL. (Mesa de 18 de juny de 2014).

Palma, a 18 de juny 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.

Menjadors escolars oberts a l’estiu

Exposició de motius

La llarga crisi econòmica que estem patint, juntament amb
una política de retallades socials i desmantellament dels serveis
públics bàsics i dels drets que havíem conquerit els darrers anys,
està provocant un augment dramàtic de la pobresa en el nostre
país.

Així ho reflecteix l’Enquesta de condicions de vida
corresponent a 2013 que publica l’Institut Nacional
d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el
27,3%) es troba en risc de pobresa o exclusió social.

Però el que és més greu d’aquestes dades és que el risc de
pobresa afecta sobretot els infants, tal com han insistit
nombroses organitzacions no governamentals com Save the
Children, UNICEF, Creu Roja o Càritas.

La manca d’ingressos en el si de moltes famílies ja està
provocant que moltes es trobin en la necessitat de retallar en
necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari afecta
el desenvolupament dels menors i augmenta el risc de patir
malalties i infeccions, però també té conseqüències en el present
i en el desenvolupament potencial dels infants i provoca
desigualtats que, irremeiablement, continuaran en el seu futur de
persones adultes.

Els serveis de menjador escolar han permès palAliar en certa
mesura aquesta dura realitat durant el curs escolar, però ara ens
trobam davant un final de curs incert en el qual aquesta
necessitat pot quedar desatesa a partir que els centres escolars,
i també els menjadors escolars, es tanquin a final de curs.

Fins i tot Soledad Becerril, defensora del Poble, ha mostrat
la seva preocupació aquests dies i ha demanat que els menjadors
escolars no tanquin a l’estiu per poder continuar atenent els
menors més vulnerables que, una vegada finalitzat el curs,
poden veure com la seva situació s’agreuja.

Ja hi ha comunitats autònomes com Andalusia, Extremadura
i Canàries que han optat per aquesta fórmula i han anunciat que
deixaran els menjadors oberts perquè els menors puguin
continuar rebent una alimentació adequada.

El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears ja ha
presentat amb anterioritat diverses iniciatives tant en aquest
sentit com també en el d’agilitar les convocatòries de beques de
menjador i el seu pagament, que sempre han estat rebutjades pel
Grup Popular.
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Però en aquesta ocasió l’anunci del Govern d’Espanya de
destinar una partida de 17 milions d’euros a les comunitats
autònomes per portar a terme projectes per palAliar la pobresa
infantil i que algunes comunitats autònomes hagin anunciat ja
que els seus projectes consistiran que els menjadors escolars
continuïn oberts a l’estiu, ens fa pensar que en aquests moment
podríem concitar el vot favorable.

En definitiva, el que pretén aquesta proposta és acabar amb
la pobresa infantil i que tots els infants facin almanco tres
panxons diaris, i consideram que a través de l’escola és la
manera més normalitzada de fer-ho possible.

És per totes aquestes raons que el Grup Socialista presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials e Igualtat per concórrer al repartiment dels 17
milions d’euros entre les comunitats autònomes, l’objectiu del
qual sigui mantenir oberts els menjadors escolars dels centres
docents durant les èpoques de vacances escolars, per tal de
proporcionar una alimentació suficient i equilibrada als menors
en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a mantenir la disponibilitat
dels serveis de menjadors en els centres docents durant les
vacances escolars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar un Pla de Suport a l’Alimentació
infantil entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
la Conselleria d’Afers Socials, els consells Insulars, els
ajuntaments i les entitats del tercer sector de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a agilitar les convocatòries de
beques de menjador i el seu pagament de manera que tota la
tramitació es faci dins en curs escolar.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Urgència de diàleg per redreçar el conflicte educatiu a les Illes
Balears

Exposició de motius

La gestió del sistema educatiu de les Illes Balears per part
del Partit Popular aquesta legislatura s’ha caracteritzat per la
imposició de la ideologia del partit governant per sobre de
qualsevol altra consideració de caire pedagògic o professional,
amb constants atacs a l’escola pública, a la llengua pròpia i als
docents, i amb retallades pressupostàries indiscriminades que
han afectat la part de l’alumnat més vulnerable.

També s’ha caracteritzat per una manera de fer les coses on
ha primat la prepotència, l’autoritarisme, la precipitació en la
presa de decisions, la incompetència en la tramitació
administrativa, els fets consumats en matèria de normativa i la
manca de diàleg generalitzada, tant amb l’oposició com també
amb la comunitat educativa en el seu conjunt.

Tot això ha desembocat en un conflicte sense precedents en
la nostra comunitat autònoma que ha ferit tots els sectors
relacionats i que ha provocat importants reaccions, com la vaga
de principis de curs 2013-2014, la manifestació del 29 de
setembre, la més nombrosa que s’ha fet a cadascuna de Illes
Balears, però que té l’exponent més dramàtic en la vaga de fam
que manté des de fa més d’un mes el docent Jaume Sastre, la
raó de la qual és demanar al Govern que s’obrin vies de
negociació per solucionar aquesta situació.

Però aquesta veu, com totes les altres que s’han alçat
demanant diàleg al president Bauzá per resoldre el conflicte, no
ha estat escoltada, i entre tant la salut de Jaume Sastre es va
deteriorant.

Per altra banda, ja es fan evidents les dificultats d’enfrontar
un final de curs 2013-2014 i un començament del curs
2014-2015 amb la normalitat necessària perquè no afecti el
procés d’aprenentatge de l’alumnat, tot això a causa novament
de la gestió del tractament integrat de llengües imposada sense
atendre les demandes dels centres i l’aplicació, precipitada
també, de la LOMQE.

És per totes aquestes raons que el Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el president de les
Illes Balears a iniciar immediatament el diàleg amb la comunitat
educativa, és a dir, sindicats, federacions de pares i mares,
Assemblea de Docents, UIB, associacions professionals dels
directors de primària i dels de secundària i dels inspectors, i
associacions d’estudiants, considerats tots com a interlocutors
vàlids, per tal de tranquilAlitzar el sector i que pugui portar per
endavant la missió constitucional que té encomanada.

Palma, a 13 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motivació de la urgència: el moment actual, a punt d'acabar el
curs escolar, en el qual són evidents les conseqüències de la
crisi econòmica sobre les famílies en situació més desfavorida,
obliga al Parlament de les Illes Balears a tenir un debat i una
resolució clara per tal de resoldre un dels problemes més greus
que, com a societat, avui hem d'afrontar.

Obertura dels menjadors escolars durant l'estiu

Segons l'informe "La infància en les Illes Balears
2012/2013", elaborat per Unicef, prop de 65.000 infants, el
32,4% dels menors de 18 anys, viuen en llars amb ingressos que
estan per sota del llindar de la pobresa a nivell autonòmic, que
per a una família de dos adults i dos nens se situa en uns 17.600
euros a l'any. La situació d'atur de les famílies, que ha
augmentat en els últims anys fins a situar-se en un 28%,
incideix directament en el risc de pobresa infantil. A més, la
inestabilitat laboral, la disminució del poder adquisitiu i la
capacitat d'estalvi, així com els problemes relacionats amb
l'habitatge, tenen un efecte directe en la situació present i futura
dels infants.

Segons Unicef, el 10,9% dels nins de les Illes viu en llars
que pateixen "privació material severa", un percentatge que és
del doble de la mitjana estatal. D'acord amb aquesta agència de
Nacions Unides, el 13,1 % dels infants de l'arxipèlag resideix en
llars amb baixa intensitat laboral, davant del 9,8% de la mitjana
estatal.

Per la seva banda, l'Observatori de la Infància de Mallorca,
en l'informe "La infància i l'adolescència en situació de pobresa
a Mallorca, 2013-2014", constata que "Les famílies més
afectades per la crisi s'han vist obligades a reduir despeses en
tots els àmbits, inclòs el component d'alimentació; aquest fet ha
comportat com a conseqüència l'existència de casos d'infants
amb una alimentació deficient, en situació de mala qualitat de
nutrició i de dificultats econòmiques per a l'accés a aliments
frescos (carn, fruita o verdures), que són més cars, però
imprescindibles en la dieta d'un infant. Així doncs, l'alimentació
es pot veure compromesa en infants i en adolescents per la
situació de pobresa."

En resum, les dades permeten afirmar que una de cada
quatre persones de les Illes es troba en situació de pobresa; que
la cobertura dels serveis educatius, de salut i socials, afecten de
forma directa sobre les situacions de pobresa infantil i que la
desaparició dels menjadors escolars pot derivar, si no es prenen
mesures complementàries, en un increment dels problemes de
nutrició relacionats amb la pobresa familiar.

Va la pena recordar també que el Pacte balear per la
infància, signat dia 19 de novembre de 2013, contempla
precisament la intervenció dels poders públics quan els infants
estan en situació de risc, per evitar els danys que se'n puguin
derivar. I és que la pobresa infantil, dins les diverses situacions
de pobresa i marginació, és de les més greus per la indefensió
dels menors afectats.

Finalment, i en aquesta mateixa direcció, la defensora del
Poble, la Sra. Soledad Becerril, va enviar el mes de juny
d'enguany a totes les comunitats autònomes la recomanació que
es mantenguin oberts durant l'estiu els menjadors escolars per
atendre els menors en situació de dèficit alimentari. L'objectiu,
explica Becerril en el seu escrit, és que els infants en situació de
risc d'exclusió que durant el període escolar assisteixen a
aquests menjadors, no es vegin privats d'una alimentació
adequada quan acabi el curs. La defensora recorda també que
garantir una adequada alimentació infantil ha de ser una prioritat
per a tots els poders públics, i que en aquest objectiu s'hi han de
comprometre totes les administracions públiques.

Per això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb la recomanació de l'Oficina del defensor
del Poble perquè es mantenguin oberts tots els menjadors
escolars que siguin necessaris per atendre aquells menors que es
trobin en situació de dèficit alimentari, o en risc de sofrir-lo, per
viure en llars que pateixen una privació material severa.

Palma, a 13 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Rebuig al TIL

Exposició de motius

L’aplicació del TIL durant el curs escolar 2013-2014 sense
consens i de manera precipitada ha provocat el rebuig
generalitzat de tot el sector educatiu, que ha estat la causa de
inestabilitat en el sistema i d’una conflictivitat sense precedents
en la nostra comunitat autònoma.

Per altra banda no s’ha fet encara una avaluació rigorosa del
funcionament d’aquesta aplicació per part de la conselleria, però
tant el professorat com les associacions de directors de primària
i secundària, com també la d’inspectors, han fet públic que han
mancat recursos i que els continguts de les matèries no
lingüístiques que s’han impartit en anglès s’han hagut de
rebaixar, cosa que ha perjudicat la qualitat de l’ensenyament.
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Les perspectives per al proper curs 2014-2015 són igual de
dolentes. Aquesta setmana prèvia al 15 de juny, termini màxim
per lliurar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats el
projectes de TIL modificats per al curs 2014-2015, en virtut de
la disposició transitòria primera de l’Ordre de la consellera de
9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats
aspectes del TIL als centres docents no universitaris de les Illes
Balears, ha significat per als centres docents públics un
desassossec important.

Els equips directius han hagut de redactar les modificacions
dels PTIL amb molt manco temps del que en condicions
normals es requeriria a causa de la mala planificació de la
conselleria que ha tramitat l’aprovació de l’ordre d’aplicació
tard i malament, a més s’han hagut de programar uns continguts
prevists a la LOMQE que no s’han aprovat oficialment i que no
existeixen més que a nivell d’esborrany, cosa que ha afegit
dificultats.

Però a més, s’ha fet evident el rebuig que provoca el TIL
entre el professorat, perquè en la majoria de centres s’ha votat
desfavorablement pels claustres perquè l’Ordre i les posteriors
instruccions no han deixat marge que els centres adaptessin el
TIL als seus contexts sociolingüístics.

El mateix rebuig que també provoca l’actitud
antidemocràtica de la conselleria que es reflecteix en l’Informe
del Departament jurídic en relació amb el desenvolupament de
les deliberacions del claustre i la possibilitat d’abstenció dels
seus membres en relació amb l’aprovació dels PTIL en els
centres docents públics, que no permet ni l’abstenció ni la
votació secreta. A més s’ha obligat a repetir una i altra vegada
les votacions fins que aquestes han sortit en sentit afirmatiu.

Tant la baixada de continguts com el malestar que s’ha
instaurat en els centres fan pensar que les conseqüències a la
llarga de cara a l’aprenentatge de l’alumnat poden ser
devastadores quan s’hagin d’enfrontar a les revàlides que
preveu la LOMQE i els seus coneixements s’hagin de comparar
als de l’alumnat d’altres comunitats autònomes.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata el rebuig que ha
provocat l’aplicació del TIL el curs 2013-2014 a tota la
comunitat educativa i que ha estat una de les principals causes
de la conflictivitat que s’ha instaurat en el sistema educatiu de
les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que l’aplicació
del TIL per al curs 2014-2015 cau en els mateixos errors de
precipitació, manca de recursos i de consens que la del curs
passat, cosa que pot afectar greument la qualitat educativa de la
nostra comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suspendre l’aplicació del TIL per al curs
2014-2015 fins que s’hagi avaluat rigorosament el del curs
2013-2014, i s’obrin les vies de diàleg necessàries amb la
comunitat educativa que permetin enfrontar l’aprenentatge
d’una llengua estrangera amb garanties d’èxit i sense afectar els
continguts de les assignatures no lingüístiques.

Palma, a 12 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7744/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla
d'equilibri econòmic (III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

En el Pla d'Equilibri Econòmic, a la Secció 18, figura la
indisponibilitat de crèdit d'1.375.000. Com afectarà aquesta
retallada al sistema de dependència?

No es declararà la indisponibilitat.

Palma, 7 de maig de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7746/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla
d'equilibri econòmic (V). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

En relació amb el Pla d'Equilibri, les mesures de contenció
de la despesa del 2012 que incrementen l'horari en dues hores
i mitja, afectarà les ràtios d'atenció a les persones usuàries del
sistema de dependència?

Les mesures de contenció de la despesa del 2012 que
incrementen l'horari en dues hores i mitja no han suposat cap
afectació als ràtios d'atenció a les persones usuàries del sistema
de dependència.

Palma, 7 de maig de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14943/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
funcionaris actius a la Secretaria General d'Economia i
Competitivitat. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Quants de funcionaris actius té la Secretaria General
d'Economia i Competitivitat? Se solAlicita detall per categories.

Actualment, hi ha un total de 23 funcionaris actius adscrits
a la Secretaria General de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. El detall per categories és el següent:

- Departaments: 4 del grup A1.
- Serveis: 3 del grup A1.
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- Seccions: 6; 4 del grup A1 i 2 del grup C1.
- Administració de personal: 1 del grup C1.
- Negociats: 7; 3 del grup C1 i 4 del grup C2.
- Auxiliar de recepció i telèfon: 1 del grup AP
- Secretari/ària personal: 1 del grup C2.

Palma, 8 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 14966/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques als hospitals privats, octubre i
novembre 2013. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els
mesos d'octubre i novembre de 2013 als hospitals privats amb
ànim de lucre o sense ànim de lucre pagades amb doblers
públics independentment de la fórmula administrativa que
sustenti el pagament? Se solAlicita s'especifiqui per mes, el nom
de l'hospital o clínica i el nombre d'intervencions realitzades.

Les dades d'octubre són:
- Hospital Creu Roja: 547
- Hospital Sant Joan de Déu: 410

Les dades de novembre són:
- Hospital Creu Roja: 391
- Hospital Sant Joan de Déu: 410
- Policlínica Miramar: 59

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 357/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, desembre 2013. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de desembre de 2013 als hospitals públics i fundacions? Se
solAlicita s'especifiqui per hospitals o fundacions.

IQ realitzades Desembre 2013
Hospital Son Espases 1.531
Hospital Son Llàtzer 872
Hospital Manacor 520
Hospital Comarcal d'Inca 357
Hospital Mateu Orfila 331
Hospital Can Misses 484
Hospital Formentera 17
Total 4.112

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 589/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta,, relativa a retirada de
pancartes als centres escolars. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Ha donat instruccions la Conselleria d'Educació per retirar
pancartes, camisetes... malgrat que no són símbols a algun
centre en concret o als centres escolars en general?

No en tenim constància.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 692/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retirades de
pancartes i cartolines (III). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).

Quin article de la Llei 9/2013 de desembre ha conculcat a
l'Escola Sa Bodega d'Eivissa per tenir penjades al centre
pancartes i cartolines acolorides que demanen accelerar el
trasllat a la nova escola?

Els cartells no poden ser definits com a símbols, per la qual
cosa, en principi, no és aplicable la Llei 9/2013.

És competència del director adoptar resolucions sobre l'ús de
les instalAlacions del centre segons l'article 34.r del Decret
120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament
orgànic dels instituts d'educació secundària (BOIB núm. 120, de
05/10/02).

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1050/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a matances
realitzades. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes matances s'han realitzat, desglossat per any i
municipi, des de 2009 fins a finals de 2013.

Veure taules indicades a la pregunta 1043/2014.

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

A la Pregunta RGE núm. 1226/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, gener 2014 (II). (BOPIB núm. 137,
de 14 de febrer de 2014).

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

Hospital Creu Roja: 55
Hospital Sant Joan de Déu: 357
Policlínica Miramar: 190

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1244/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quins nous programes d'atenció integral a les famílies amb
menors en situació de risc escolar posarà en funcionament la
Conselleria segons indica el II Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia 2013-2016.

Pel que fa a la Conselleria de Família i Serveis Socials, s'ha
posat en marxa una comissió tècnica en el marc de l'Observatori
de la Infància i l'Adolescència de les Illes Balears amb la funció
d'elaborar les estratègies d'infància i família de la CAIB.
Aquesta Comissió, coordinada per personal de la Direcció
General de Família compta amb membres d'altres conselleries,
entre d'altres la d'Educació, Cultura i Universitats.

En aquest sentit ja s'han iniciat accions per desenvolupar el
contingut d'aquest pla autonòmic entre les que cal destacar la
colAlaboració que s'ha establert amb la Universitat de les Illes
Balears per a la creació d'una eina de diagnòstic que avaluï la
situació de la infància i l'adolescència de la nostra Comunitat
Autònoma, seguint els indicadors del II PENIA i afegint-ne
d'altres proposats per les diferents conselleries i entitats de
l'àmbit de la infància.

L'objectiu és fomentar, proposar i activar les mesures a
partir de les dades objectives que corresponguin a la realitat de
les famílies de les Balears.

També es començarà a partir del mes d'abril la formació a
tots els municipis de les Illes Balears que s'han compromès, la
formació en el Programa-Guía para el Desarrollo de
Competencias Emocionales, Educativas y Parentales, per tal
d'apoderar als pares a l'hora d'educar els seus fills i filles.
Aquest programa, atesa la seva versatilitat, permet també
incorporar la figura els padrins i pot adaptar-se a les famílies i
a les seves necessitats específiques.

Finalment, se seguirà treballant amb els centres escolars que
ho demanin, la detecció precoç de maltractaments, en especial
de l'abús sexual, a partir d'un major coneixement dels indicadors
de sospites i de les possibles evidències. D'aquesta manera,

s'incrementarà la seguretat dels docents i això ha de permetre un
increment de les notificacions al RUMI.

Palma, 2 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 2118/14 a 2121/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
aparells d'equipament tecnològic (I a IV). (BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2157/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a incentius a la
contractació (I). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

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

Amb càrrec al Programa I es va incentivar la subscripció de
41 contractes distribuïts de la següent manera:

Illa de Mallorca
Subprograma Persones contractades

Homes Dones Total
I.a) 8 4 12
I.b) 1 1 2
I.c) - - -
I.d) 6 11 17
Total 15 16 31

Illa de Menorca
Subprograma Persones contractades

Homes Dones Total
I.a) 2 1 3
I.b) - - -
I.c) - - -
I.d) 2 - 2
Total 4 1 5

Illa d'Eivissa
Subprograma Persones contractades

Homes Dones Total
I.a) - - -
I.b) - - -
I.c) - - -
I.d) 5 - 5
Total 5 - 5
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Illa de Formentera
Subprograma Persones contractades

Homes Dones Total
I.a) - - -
I.b) - - -
I.c) - - -
I.d) - - -
Total - - -

Palma, 9 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2158/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a incentius a la
contractació (II). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

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

Amb càrrec al Programa II es va incentivar la subscripció de
68 contractes distribuïts de la següent manera:

Illa Persones contractades
Homes Dones Total

Mallorca 11 30 41
Menorca 1 12 13
Eivissa 4 9 13
Formentera 0 1 1
Total 16 52 58

Palma, 10 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2159/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a incentius a la
contractació (III). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

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

Amb càrrec al Programa III es va incentivar la transformació
de 73 contractes distribuïts de la següent manera:

Illa Persones contractades
Homes Dones Total

Mallorca 30 29 59
Menorca 4 2 6
Eivissa 2 6 8
Formentera - - -
Total 36 37 73

Palma, 16 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2160/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promocionar
l'ocupació autònoma. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).

Quin són els resultats a cadascuna de les Illes de la
convocatòria corresponent al 2013 dels ajuts públics per
promocionar l'ocupació autònoma.

Pel que fa a la convocatòria publicada al BOIB núm. 153, de
7 de novembre, es varen resoldre 136 expedients distribuïts per
illes de la següent manera:

- Mallorca: 89 expedients.
- Menorca: 37 expedients.
- Eivissa: 10 expedients.
- Formentera: 0

Palma, 7 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2162/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (I). (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).

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

Els serveis de què disposa el Govern són:

- SEERF.- Entitats que hi colAlaboren
A. Administracions Públiques

Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Montuïri
Fundació Bit
Institut de Formació i Ocupació de Calvià
Institut Balear de la Joventut
Palma Activa
Oficina de l'Emprenedor i l'Empresa de l'IDI

B. Associacions i colAlegis oficials
Cambra de Comerç de Mallorca
Associació Joves Empresaris de Balears
IlAlustre ColAlegi Oficial d'Economistes de les Illes Balears
IlAlustre ColAlegi Oficial de Titulats Mercantils i
Empresarials de les Illes Balears

C. Institucions financeres
ISBA, SGR
Grup Caixa d'Enginyers
La Caixa

- SOIB
- Oficina de l'Emprenedor i l'Empresa
- ParcBit
- Centre Bit
- ISBA
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Palma, 7 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2163/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a projectes
d'autoocupació i de micro i petites empreses (II). (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).

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

Les ubicacions són les següents:
- La Conselleria d'Economia i Competitivitat
- El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB(
- La pàgina web de la Direcció General de Comerç i

Empresa http://dgcomerç.caib.es a l'apartat mapa de recursos
per emprenedors i pimes
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1425&
cont=54869&lang=ca&campa=yes

Palma, 7 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2367/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a píndola de
l'endemà (I). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quin és el nombre de prescripcions i/o dispensacions de
píndoles de l'endemà realitzades pel Servei de Salut de les Illes
Balears, durant l'any 2013?

El nombre de prescripcions i/o dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades pel Servei de Salut de les Illes Balears,
durant l'any 2013, ha estat de 2.101 unitats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2368/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a píndola de
l'endemà (II). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quin és el nombre de dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades a través d'oficines de farmàcia de les Illes
Balears, durant l'any 2013?

El nombre de prescripcions i/o dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades mitjançant oficines de farmàcia de les Illes
Balears, durant l'any 2013, ha estat de 12.802 unitats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2550/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a transport
sanitari (2011-2012-2013). (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quant de transport sanitari no urgent s'han realitzat i han
estat abonats pel Govern els anys 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita detall per any i per cada una de les Illes.

Serveis any 2011:
Mallorca: 306.874
Menorca: 22.193
Eivissa: 38.465
Formentera: 1.891
D'altres*: 71
Totals serveis CAIB: 369.494

* Altres: No hi ha centre de referència a Balears, trasllats
domicili a port/aeroport amb destinació a centres a la península.

Serveis any 2012:
Mallorca: 268.304
Menorca: 20.853
Eivissa: 34.008
Formentera: 1.957
D'altres*: 452
Totals serveis CAIB: 325.574.

* Altres: No hi ha centre de referència a Balears, trasllats
domicili a port/aeroport amb destinació a centres a la península.

Serveis any 2013:
Mallorca: 274.672
Menorca: 19.193
Eivissa: 34.765
Formentera: 1.720
D'altres*: 428
Totals serveis CAIB: 330.778

* Altres: No hi ha centre de referència a Balears, trasllats
domicili a port/aeroport amb destinació a centres a la península.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 2559/14 i 2560/14, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a avortaments de menors a les Illes 2011 i 2012. (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).

Quants de menors varen avortar a la Comunitat Autònoma
el 2011? Se solAlicita especificar si s'ha produït a la privada o
a la pública. Nombre de menors que han avortat a la comunitat
autònoma el 2012? Se solAlicita especificar si s'ha produït a la
privada o a la pública.

Relació d'IVE realitzades a la CAIB als anys 2011 i 2012

2011
<15: 9 
15-19: 367
20-24: 720
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25-29: 862
30-34: 784
35-39: 603
40-44: 212
>44: 14

2012
<15: 13 
15-19: 340
20-24: 638
25-29: 750
30-34: 680
35-39: 463
40-44: 169
>44: 12

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 2583/14 i 2584/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
pediatria Hospital Comarcal d'Inca 6 i 7. (BOPIB núm. 142, de
21 de març de 2014).

Descripció del Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossat per àmbit assistencial. Subespecialitats
pediàtriques ateses al Servei de Pediatria de l'Hospital
Comarcal d'Inca.

L'àmbit d'actuació dels professionals del Servei de Pediatria
de l'Hospital Comarcal d'Inca és el següent: Consultes Externes-
Gabinets, Urgències, Hospitalització i assistència neonatal.

El Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca atén les
següents patologies: Patologia AlAlèrgica, respiratòria, renal,
neurològica, digestiva, endocrina, cardíaca i neonatal.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2659/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa  avaluació del Pla
Pilot Plurilingüe. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Si estan avaluant el TIL, per què no s'ha avaluat encara el
desenvolupament del Pla Pilot Plurilingüe.

Tal i com s'assenyala al punt 8 de la Resolució de dia 4 de
maig de 2012 (BOIB núm. 68, de 12 de maig de 2012) per la
qual cosa es posa en marxa el Pla Pilot d'Educació Plurilingüe,
s'ha de fer un seguiment i avaluació del Pla Pilot Plurilingüe.

Pel que fa a la coordinació del seguiment i avaluació del pla
pilot aquesta recau en el Departament d'Inspecció Educativa de
la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives.

Els directors dels centres poden nomenar un coordinador del
pla pilot, que pot disposar amb la reducció horària que el centre
determini, d'acord amb les seves possibilitats. A més, la
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional designa un assessor de referència.

A cada centre seleccionat s'ha constituït una comissió
encarregada de fer el seguiment de l'aplicació del projecte de
participació en el pla pilot.

La comissió està formada per l'inspector de referència al
centre -que actua com a president, el director del centre o
persona en qui delegui i, si és el cas, el coordinador del pla pilot
del centre. Aquesta comissió s'ha de reunir com a mínim  dues
vegades a l'any per vetllar per l'aplicació del projecte del pla
pilot, fer-ne el seguiment i elaborar propostes de millora del pla
pilot. L'acta de la darrera reunió del curs escolar constituirà la
memòria anual del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe.

A partir de l'informe anual de l'avaluació del pla pilot
elaborat pel Departament d'Inspecció Educativa de la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
i de les memòries de cada centre, els serveis de la Direcció
General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional han de
revisar els aspectes bàsics de l'aplicació del Pla Pilot d'Educació
Plurilingüe.

Per poder avaluar el grau de competència dels alumnes
participants en el pla pilot i situar-los en el nivell corresponent
del Marc Comú de Referència Europeu s'ha de dur a terme, al
final del pla pilot, una avaluació de les àrees lingüístiques.

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
ha d'avaluar tant el desenvolupament del pla pilot com els
resultats obtinguts en finalitzar.

El Pla Pilot d'Educació Plurilingüe es va iniciar el curs
2012-2013 i té una durada de tres anys, ampliable en el cas que
es consideri necessari. S'ha de garantir que els alumnes que
hagin començat el pla pilot continuïn, sempre que romanguin en
el mateix centre.

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

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 2708/14 a 2710/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
transport sanitari no urgent (I aIII). (BOPIB núm. 144, de 26
de març de 2014).

Ateses de les característiques, la resposta queda dipositada
al Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2739/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéuguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa de la Vicepresidència Econòmica (I).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Qui va ser el beneficiari de les dotze subvencions directes
atorgades per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació l'any 2012?

A l'any 2012 no es van tramitar dotze subvencions directes
atorgades per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, sinó que se n'han tramitat dues al
TAMIB.

Aquest fet es pot constatar a la pàgina 47 de l'informe de les
subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2012.
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El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 2749/14 i 2750/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Salut (I
i II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Qui va ser el beneficiari de les vint-i-quatre subvencions
directes atorgades per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social l'any 2012?

Quina justificació empara  vint-i-quatre subvencions
directes atorgades per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social l'any 2012?

Han estat nou les subvencions atorgades, i no vint-i-quatre,
com es fa menció a la pregunta. Així mateix, s'adjunta un
quadre dels beneficiaris de les subvencions.

Subvencions directes atorgades per la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social l'any 2012.

Beneficiari: Creu Roja.
Nom del projecte: Metabus 2012.
Publicitat. Justificació: Decret 58/2012, de 13 de juliol. BOIB
103. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Metges del Món.
Nom del projecte: Programa Sayde 2012 i Inred 2012.
Publicitat. Justificació: Decret 59/2012, de 13 de juliol. BOIB
103. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Grup d'Educadors de carrer i treball amb menors
(GREC).
Nom del projecte: Programa rehabilitació psisocial de reclusos.
Publicitat. Justificació: Decret 93/2012, de 23 de novembre.
BOIB 176. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Amadip-Esment.
Nom del projecte: Finançament habitatges autònoms (gener a
agost 2011).
Publicitat. Justificació: Decret 92/2012, de 23 de novembre.
BOIB 176. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Càritas Mallorca.
Nom del projecte: Projecte d'inclusió social.
Publicitat. Justificació: Decret 69/2012, de 27 de juliol. BOIB
110. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Càritas Menorca.
Nom del projecte: Projecte d'inclusió social.
Publicitat. Justificació: Decret 69/2012, de 27 de juliol. BOIB
110. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Càritas Eivissa.
Nom del projecte: Projecte d'inclusió social.
Publicitat. Justificació: Decret 69/2012, de 27 de juliol. BOIB
110. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Fundació Deixalles.
Nom del projecte: Projecte d'inclusió social.
Publicitat. Justificació: Decret 69/2012, de 27 de juliol. BOIB
110. Art. 3. Raons d'interès públic que concorren en la
concessió i dificultat de conv. pública.
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

Beneficiari: Consorci per a la protecció i acollida de persones
disminuïdes psíquiques profundes de les Illes Balears (APROP).
Nom del projecte: Finançament Unitat Migjorn persones
discapacitades psíquiques profundes Son Tugores.
Publicitat. Justificació: Subvenció nominativa favor del
consorci APROP (aprovada per Llei de Pressuposts 9/2011).
Art. Text Refòs Llei Sub.: 7.1.c)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2881/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a la Fundació Kovacs,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?

La Conselleria d'Economia i Competitivitat no ha lliurat cap
quantitat econòmica a la Fundació Kovacs.

Palma, 9 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 3076/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a les
farmàcies de les Illes Balears i les fórmules magistrals.
(BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Estan capacitades les farmàcies de les Illes Balears per
realitzar les fórmules magistrals que els hospitals de la Xarxa
Pública de Mallorca compren a la farmàcia Carreras
Ginjaume de Barcelona?

Cap oficina de farmàcia de les Illes Balears està autoritzada
per a l'elaboració a tercers de fórmules magistrals de nivell 4
(formes farmacèutiques estèrils i liofilitzats i grànuls o glòbuls
d'homeopatia). Per aquest motiu i d'acord amb el Decret
93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i
preparats oficinals, els hospitals poden solAlicitar l'elaboració de
fórmules magistrals a oficines de farmàcia d'altres comunitats
autònomes de l'estat espanyol.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3814/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a  posada
en funcionament del centre de Can Marines. (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

En quin estat es troba la posada en funcionament del centre
de Can Marines per tal d'impartir cicles formatius?

S'estan ultimant els detalls per a la posada en funcionament.

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

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3816/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mapa
d'infraestructures. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

En quin estat es troba el mapa d'infraestructures de les Illes
Balears?

Es troba a la darrera fase d'anàlisi de les necessitats
d'infraestructures per ultimar un pla definitiu.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3818/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de
gestió indirecta del Port de Portmany. (BOPIB núm. 146, d'11
d'abril de 2014).

En quin estat es troba el projecte de gestió indirecta del
Port de Portmany que du a terme el Govern de les Illes
Balears?

Es troba en fase d'estudi.

Palma, 7 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3862/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de la Universitat de les Illes Balears, febrer 2014. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2014 i
quina va ser la quantitat total de l'esmentada nòmina en aquest
mes.

Aquesta informació que se solAlicita està en mans de la UIB.
Hem efectuat una petició a la Universitat de les Illes Balears
demanant les dades que apareixen a la pregunta parlamentària.

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

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3863/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, febrer de 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquest
mes?

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics.
Núm. nòmines: 25
Quantia: 111.753,77i

Entitat: Institut d'Infraestructures i Serveis Culturals.
Núm. nòmines: 30
Quantia: 69.050,94i

Entitat: Ib- Joventut.
Núm. nòmines: 37
Quantia: 105.066,05i

Entitat: ESADIB.
Núm. nòmines: 10
Quantia: 22.354,71i

Entitat: Conservatori.
Núm. nòmines: 63
Quantia: 149.638,30i
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Entitat: Simfònica.
Núm. nòmines: 80
Quantia: 246.901,07i

Entitat: AQUIB.
Núm. nòmines: 2
Quantia: 6.041,60i

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4046/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a dades dels
centres. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

 Per què s'ha exigit als centres que esborrin les dades de les
proves dels seus equips informàtics?

Perquè necessiten ítems ancoratge. Cal dir que aquest procés
també és emprat per altres organismes internacionals (PISA) a
l'hora de realitzar proves a alumnat.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4178/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de
Control Pressupostari (I). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de
2014).

Qui dirigeix en aquests moments l'Oficina de Control
Pressupostari?

El càrrec  de director de l'Oficina de Control Pressupostari
l'ocupa actualment el Senyor Bartomeu Alcover Bisbal, des del
seu nomenament per Decret 13/2014, de 28 de febrer, pel qual
es disposa el nomenament del director de l'Oficina de Control
Pressupostari (BOIB núm. 29, d'1 de març de 2014).

Palma, 14 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4179/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de
Control Pressupostari (II). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de
2014)).

Quines funcions desenvolupa en l'actualitat l'Oficina de
Control Pressupostari?

Les funcions de l'Oficina de Control Pressupostari són les
establertes al Decret 22/2011, de 6 de juliol, que modifica el
Decret 13/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears,

pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència.

Palma, 12 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4180/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de
Control Pressupostari (III). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de
2014).

Quines han estat les actuacions de l'Oficina de Control
Pressupostari durant l'any 2014?

Durant l'any 2014 les actuacions de l'Oficina de Control
Pressupostari han estat les corresponents al Decret 22/2011, de
6 de juliol, que modifica el Decret 13/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura
orgànica bàsica de la Presidència, en concret:

- SolAlicitud als diversos ens del Sector Públic Instrumental
de la CAIB, sobre informació del grau de compliment de la
confecció de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de cada un
d'ells.

- SolAlicitud als diversos ens del Sector Públic Instrumental
de la CAIB, sobre informació del grau de compliment de la
confecció de la remuneració del personal directiu professional
de cada ens, en una part fixa i una variable vinculada a la
consecució d'objectius de l'entitat, així com dels criteris per
determinar-la.

- Preparació d'un informe sobre l'impacte de la Llei estatal
de transparència, a petició de la darrera comissió de
reestructuració, en els ens dels Sector Públic Instrumental de la
CAIB.

- Atendre les diverses peticions d'alguns ens sobre l'aplicació
correcta de les diverses disposicions legals establertes en els
decrets lleis de 2012 i lleis de pressuposts CAIB, que afecten
directament als ens del Sector Públic Instrumental.

Palma, 13 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4181/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Oficina de
Control Pressupostari (IV). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de
2014).

Quines persones exerceixen les seves funcions en l'Oficina
de Control Pressupostari en l'actualitat?

Un funcionari cap del Servei i el propi director de l'Oficina.

Palma, 13 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 4182/14 i 4183/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
Oficina de Control Pressupostari (V i VI). (BOPIB núm. 147,
de 16 d'abril de 2014).

Relació d'expedients administratius gestionats per l'Oficina
de Control Pressupostari durant 2013 i 2014.

L'Oficina no gestiona, en sentit estricte, expedients
administratius, tal com es pot concloure del Decret 22/2011, de
6 de juliol, que modifica el Decret 13/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura
orgànica bàsica de la Presidència.

Palma, 13 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 4184/14 a 4187/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
1% cultural (I a IV). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

Quines quantitats, vinculades a les illes de Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera s'han rebut en concepte de
l'1% cultural els anys 2011, 2012 i 2013?

Una vegada adjudicades les obres a què fa referència l'article
80.1 de la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats rep de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts la transferència a la partida
finalista corresponent de l'1% cultural, sense especificar l'origen
i/o territorialitat de l'ingrés o aportació.

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

Ordre de Publicació
AP)

A les Preguntes RGE núm. 4188/14 i 4189/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO (I i II). (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

A quina partida pressupostària del Govern de les Illes
Balears s'aplicarà el finançament que ha de cobrir part de les
despeses que originin els projectes i treball relacionats amb
l'impuls de la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca
com a patrimoni mundial de la UNESCO? Per quina raó no
figuren en el conveni de colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i el Consell Insular de
Menorca, per impulsar la delaració de la cultura talaiòtica de
Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO, els fins a
200.000i  d'aportació del Govern de les Illes Balears a les
despeses que es deriven de la preparació de l'expedient, que es
van anunciar per la premsa?

El Govern de les Illes Balears dóna suport a la declaració de
la cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO i per això ha subscrit conveni de colAlaboració entre
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i el Consell
Insular de Menorca per dur endavant aquesta iniciativa.

Així la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats es
compromet a, entre d'altres aportacions, la de finançament per
cobrir part de les despeses que originin els projectes i treballs
relatius a tal finalitat a càrrec de l'Institut d'Estudis Baleàrics
(IEB).

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4316/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de
2014).

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

8.056.474,47i.

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

8.137 beneficiaris.

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

298 beneficiaris.

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

5.952.467,82i.

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

La nòmina es va fer efectiva el 28 de març de 2014.
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Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de març de 2014?

154 persones.

Palma, 7 de maig.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4317/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Fusteret, maig 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de març de 2014 ha estat:

- 15 menors/joves + 1 jove de cap de setmana.

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4318/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Mussol, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de març de 2014 ha estat:

- 16 menors/joves + 1 joves de caps de setmana.

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4319/14 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Pinaret, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de març de 2014 ha estat:

- 63 menors/joves+5 joves no retornats.

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4321/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

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

Menors ingressats al centre Es Fusteret durant el mes de
març de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:

Març de 2014
1a setmana del 03 al 09: 

Internament en règim semiobert: 1; 
Internament convivència amb grup educatiu: - 
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

2a setmana del 10 al 16 i 5a setmana dia 31
Internament en règim semiobert: - 
Internament convivència amb grup educatiu: -
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

3a setmana del 17 al 23
Internament en règim semiobert: -
Internament convivència amb grup educatiu: 1
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

4a setmana del 24 al 30
Internament en règim semiobert: -
Internament convivència amb grup educatiu: -
Internament terapèutic en règim tancat:-;
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

Total 
Internament en règim semiobert: 1
Internament convivència amb grup educatiu: 1
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4322/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Pinaret, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014)).

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

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant el mes de març
de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura corresponent:
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Març de 2014
1a setmana del 03 al 09: 

Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim tancat: -
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

2a setmana del 10 al 16 
Internament en règim semiobert: -
Internament en règim tancat: -
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

3a setmana del 17 al 23
Internament en règim semiobert: 1
Internament en règim tancat: -
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

4a setmana del 24 al 30
Internament en règim semiobert: 2 
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim tancat:-
Internament terapèutic en règim semiobert: -

5a setmana dia 31
Internament en règim semiobert: -
Internament en règim tancat: -
Internament terapèutic en règim tancat:1
Internament terapèutic en règim semiobert: -

Total 
Internament en règim semiobert: 4
Internament en règim tancat: 1
Internament terapèutic en règim tancat:1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 4323/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de març
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
març de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:

Març de 2014
1a setmana del 03 al 09; 2a setmana del 10 al 16; 3a setmana del
17 al 23 i 5a setmana dia 31: 

Internament en règim semiobert: -; 
Internament convivència amb grup educatiu: - 
Internament terapèutic en règim semiobert: -

4a setmana del 24 al 30
Internament en règim semiobert: -
Internament convivència amb grup educatiu: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 1

Total 
Internament en règim semiobert: 0
Internament convivència amb grup educatiu: 1
Internament terapèutic en règim semiobert: 10

Palma, 30 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 4386/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
inauguració curs 2013-2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

Quins varen ser els motius d'agenda que impediren que la
consellera d'Educació no assistís a la inauguració del curs
2013-2014?

La redacció de la pregunta és indeterminada i per tant no es
pot contestar. SolAlicitam que es redacti novament i s'acoti la
demanda.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4387/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a actes de
claustre. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Per quin motiu des de la Conselleria se solAliciten còpies de
les actes del claustre signades i segellades pels directors?

La redacció de la pregunta és indeterminada i per tant no es
pot contestar. SolAlicitam que es redacti novament i s'acoti la
demanda.

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

A la Pregunta RGE núm. 4388/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a actes
Consell de Direcció. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Per quin motiu des de la Conselleria se solAliciten còpies de
les actes dels Consells de Direcció signades i segellades pels
directors.

La redacció de la pregunta és indeterminada i per tant no es
pot contestar. SolAlicitam que es redacti novament i s'acoti la
demanda.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 4391/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a denúncia
del director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi (II). (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Quin ha estat el motiu que ha general l'obertura de
l'expedient al director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi?

El que es detalla al punt ÚNIC de la resolució d'obertura de
l'expedient presumpte manteniment de determinats alumnes
absents, com alumnes reals i presents al grup classe la qual cosa
podria haver motivat el desdoblament de determinats grups del
centre.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 4392/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  denúncia
del director del CEIP de la Colònia de San Jordi (III). (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

A quina data es va iniciar l'expedient al director del CEIP
de la Colónia de Sant Jordi?

La resolució d'inici d'expedient disciplinari és de 28 d'abril
de 2014.

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

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 4393/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a denúncia
del director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi (IV). (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

A data de 7 d'abril, en quin moment administratiu es troba
l'expedient al director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi?

Pendent d'informe del Departament d'Inspecció Educativa
previ a l'obertura d'expedient disciplinari.

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

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 4542/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

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

El que estableix l'article 61 de la Llei 9/2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 4544/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat.  (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

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

De conformitat amb el que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la conselleria a la qual està afectat el
servei públic que es presta en el bé moble o immoble en el qual
s'hagi comès la presumpta infracció.

Palma, 9 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 4545/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).

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

De conformitat amb el que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la conselleria de la qual depèn el
servei públic que es dóna en el bé moble o immoble on s'hagi
comès la presumpta infracció.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 4546/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

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

L'òrgan competent és el conseller d'Hisenda i Pressuposts.
Ara bé, quan les sancions s'imposin a un funcionari, tal com
estableix l'article 17 de la Llei de símbols, s'ha de tenir en
compte el que estableix el Decret 45/1995, de 4 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció
pública, o, si escau, el règim disciplinari específic que li sigui
aplicable.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 4547/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
de Família i Serveis Socials.  (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

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

De conformitat amb el que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la conselleria a la qual està afectat el
servei públic que es presta en el bé moble o immoble en el qual
s'hagi comès la presumpta infracció.

Palma, 8 de maig de 2014.
El conseller de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 4550/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència.  (BOPIB núm.
149, de 2 de maig de 2014).

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

De conformitat amb el que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la conselleria a la qual està afectat el

servei públic que es presta en el bé moble o immoble en el qual
s'hagi comès la presumpta infracció.

Palma, 8 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 4551/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a plaques
identificatòries imposades per la Llei de símbols.  (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

Aquesta llei, com qualsevol altra, s'ha de complir i, en allò
que correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma,
haurà d'adoptar les mesures que siguin oportunes.

Palma, 8 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 4552/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a edifici exclòs
de l'aplicació de la Llei d'ús dels símbols.  (BOPIB núm. 149,
de 2 de maig de 2014).

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

No és d'aplicació al Parlament el que disposa l'article 4 de la
Llei, perquè no és un bé immoble afecte propi de la Comunitat
Autònoma. En la resta, li és d'aplicació en allò que sigui
procedent.

Palma, 8 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 4557/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a espigó al Port
de Calanova.  (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quina és la situació actual de la construcció d'un espigó en
el Port de Calanova?

No està prevista la construcció d'un espigó al Port de
Calanova, sinó una modificació de la bocana.

En aquests moments l'estudi ambiental del projecte de
modificació de la bocana es troba pendent d'informe de la
Comissió Balear de Medi Ambient.
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Palma, 12 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BN)

A les Preguntes RGE núm. 4558/14 a 4561/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,, relatives a
dades d'ús de l'Escola de Calanova (I a IV).  (BOPIB núm.
149, de 2 de maig de 2014).

Quines són les dades d'ús de l'Escola de Vela de Calanova
durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

S'adjunta la informació solAlicitada relativa als anys 2011,
2012 i 2013. Des del mes de novembre de 2013 l'escola es
gestiona per concessió administrativa.

Resum de cursos i activitats de l'Escola Nacional de Vela
Calanova.

Any 2011
Cursos i activitats   Cursos  Alumnes
Cursos de vela infantil 259 1.585
Cursos de vela lleugera 228 459
Cursos de surf a vela 28 102
Cursos de creuer 15 25
"Apropam l'escola a la mar" 60 2164
Jornades de vela ---- 287

Any 2012
Cursos i activitats  
Cursos de vela infantil 179 1.241
Cursos de vela lleugera 107 396
Cursos de surf a vela 37 109
Cursos de creuer 9 35
"Apropam l'escola a la mar" 31 1348
Jornades de vela ---- 281

Any 2013
Cursos i activitats  
Cursos de vela infantil 191 980
Cursos de vela lleugera 197 306
Cursos de surf a vela 36 105
Cursos de creuer 10 21
"Apropam l'escola a la mar" 36 1.284
Jornades de vela ---- 71

Palma, 7 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 4609/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 25 d'abril.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

No n'hi va haver cap.

Palma, 15 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 4610/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(I). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulat al decret 39/2013, de 26 de juliol. Aquesta
disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27 de juliol
de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, aquesta no s'ha reunit cap vegada.

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

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 4611/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(II). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulada al decret 39/2013, de 26 de juliol.
Aquesta disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27
de juliol de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut,  la Comissió Executiva d'Acords prevista als articles
6 i 7 d'aquest decret, no s'ha reunit cap vegada.

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

A la Pregunta RGE núm. 4612/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
(III). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulada al decret 39/2013, de 26 de juliol.
Aquesta disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27
de juliol de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut,  la Comissió Tècnica Permanent  prevista als articles
8 i 9 d'aquest decret, no s'ha reunit en cap data.

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

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 4613/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulada al decret 39/2013, de 26 de juliol.
Aquesta disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27
de juliol de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut,  aquesta no s'ha reunit, en conseqüència, no ha tractat
cap tema.

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

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 4614/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quins han estat els acords presos per la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut
des de la seva constitució?

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulada al decret 39/2013, de 26 de juliol.
Aquesta disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27
de juliol de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut,  la Comissió Executiva d'Acords prevista als articles
6 i 7 d'aquest decret, no s'ha reunit, no ha tractat cap tema.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 4615/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

En l'actualitat l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut, està regulada al decret 39/2013, de 26 de juliol.
Aquesta disposició va ser publicada al BOIB núm. 105, de 27
de juliol de 2013. El decret 39/2013, de 26 de juliol, deroga
expressament el decret 56/2005, de 20 de maig, pel qual es
regulava l'organització i el funcionament de la Comissió
Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut.

Des de l'aprovació i publicació del Decret 39/2013, de 26 de
juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de
joventut,  la Comissió Tècnica Permanent, prevista als articles
8 i 9 d'aquest decret, no s'ha reunit, en conseqüència, no ha
elaborat cap document.

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

A la Pregunta RGE núm. 4616/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (I). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

A dia 1 d'abril hi ha un total de 40 orientadors laborals a les
oficines del SOIB, distribuïts de la següent manera:

Oficina Miquel Marquès 4 orientadors
Oficina Mateu Enric Lladó 5 orientadors
Oficina Jordi Villalonga 6 orientadors
Oficina Inca 4 orientadors
Oficina Alcúdia 1 orientador
Oficina Felanitx 1 orientador
Oficina Manacor 3 orientadors
Oficina Calvià 2 orientadors
Oficina Eivissa Vila 4 orientadors
Oficina Sant Antoni 1 orientador
Oficina Formentera 1 orientador
Oficina Maó 4 orientadors
Oficina Ciutadella 2 orientadors
Oficina Serveis Centrals 2 orientadors

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

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 4617/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (II). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

La mitjana de persones ateses al dia per un orientador és de
6,21 persones.

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

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 4618/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
laboral (III). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

El nombre de persones ateses pel servei d'orientació és de
5995.

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

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 4619/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a intermediació
laboral. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

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

A la intermediació laboral a les oficines del SOIB hi
treballen 21 tècnics a dia 1 d'abril de 2014, distribuïts de la
següent manera:

Mateu Enric Lladó 4
Miquel Marquès 2
Jordi Villalonga 4
Inca 2
Alcúdia 1
Felanitx 1
Manacor 2
Eivissa Vila 2
Sant Antoni 1
Maó 1
Ciutadella 1

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

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 4688/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2013).

Quin és el cost total (elaboració, edició, distribució, etc.) de
la publicació "1.000 dies de Govern"?

El cost total de l'elaboració i edició és de 8.167,50i.

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

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 4689/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern
(II). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2013).

Quants d'exemplars s'han editat de la revista "1.000 dies de
Govern"?

Se n'han editat 500 exemplars.

Palma, 20 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 4690/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern
(III). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2013).

Quan es va iniciar la presentació i distribució de la
publicació "1.000 dies de Govern"?

La presentació i distribució de la publicació es va fer el dia
31 de març.

El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 4691/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a 1000 dies de Govern
(IV). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2013).

Considera el Govern que la campanya "1.000 dies de
Govern" compleix amb la llei autonòmica de publicitat
institucional? I si és així quin és el seu fonament jurídic.

La Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat
institucional, en l'article 3 a estableix que un dels objectius de
la publicitat institucional és "donar a conèixer polítiques,
programes, serveis i actuacions públiques".

L'elaboració del document informatiu no representa cap
campanya i dóna a conèixer els importants canvis normatius i
administratius que s'han desenvolupat en els darrers anys. Es
considera, per tant, que no vulnera la Llei i que és informació
necessària.

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

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 4757/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quin és el pressupost global del programa Som Balears per
al 2014?

El pressupost global del programa Som Balears és de
27.260i (580i per 47 programes).

Santa Ponça, 16 de maig de 2014 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 4758/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina és la despesa global i total fins a data d'avui del
programa Som Balears?

La despesa total global del programa Som Balears és de: 
- 27.260i., de gener a desembre.
- A data 30 d'abril: 9.280i.

Santa Ponça, 16 de maig de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 4759/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (III).
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel director de Som Balears Tomeu Maura?

Segons el pressupost presentat per Produccions Bujosa, SL,
el director/presentador percep 200i per programa.

Santa Ponça, 16 de maig de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 4760/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears, Xisca
Maura. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant el
2014: Xisca Maura?

Segons el pressupost presentat per Produccions Bujosa, SL,
la productora del programa percep 200i per programa.

Santa Ponça, 16 de maig de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 4763/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears, Xisco
Amengual. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant el
2014: Xisco Amengual?

Segons els pressuposts presentats per Produccions Bujosa,
SL, el subdirector del programa percep 50i per programa.
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Santa Ponça, 16 de maig de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CJ)

A les Preguntes RGE núm.4761/14, 4762/14 i 4764/14 a
4767/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, relatives a Som Balears: Xavier Pericay, Mateu
Cañéllas, Damià Tomàs, Joan Font, Joan Pons i Gemma
Cardona. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina és la retribució i/o compensació econòmica rebuda
pel personal participant al programa Som Balears durant el
2014: Xavier Pericay, Mateu Cañéllas, Damià Tomàs, Joan
Font, Joan Pons i Gemma Cardona?

Com que els colAlaboradors del programa es distingeixen en
tres categories (els que ingressen 50i per programa, els que
perceben 30i per programa i els que intervenen de forma
altruista sense compensació econòmica), la productora acorda
amb cadascun la seva intervenció sense precisar-ho a IB3. Per
això, no es disposa d'aquesta informació detallada, encara que
ha de correspondre's amb algun dels tres supòsits.

Santa Ponça, 16 de maig de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 4774/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic de
la decisió d'introduir una desgravació als contractants d'una
assegurança privada. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2013).

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

L'AEAT (Agència Tributària de l'Estat) tal com estableix la
llei 22/2009 que regula l'actual sistema financer de la comunitat
autònoma, és la competent per a la gestió integral del tribut.

Les dades relatives al cost econòmic d'aquesta deducció són
els aportats per l'AEAT, relatius a la declaració de l'IRPF 2012,
ja que la que correspon al 2013 acaba d'iniciar el seu període de
liquidació.

En base a les dades subministrades per l'AEAT en l'exercici
2012, s'aplicà aquesta deducció a 2.255 contribuents de les Illes
Balears amb un cost total de 651.778i sense que la informació
solAlicitada permeti diferenciar per cada grup de població.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 4866/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 2 de maig.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2013).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 2 de maig de 2014?

10. Decret pel qual es disposa el cessament de la secretària
general del Servei de Salut de les Illes Balears.

11. Decret pel qual es disposa el nomenament del secretari
general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, 15 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE

núm. 6045/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juny de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6369/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, relativa a
protecció de l'illa de Tagomago (BOPIB núm. 154, de 6 de juny
d'enguany), es tramiti davant el Ple de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment de les interpelAlacions  5623/12, 5706/12,

7521/12, 8353/12, 9436/12, 817/13, 1853/13, 3471/13,
4334/13, 5275/13, 5547/13, 9822/13 a 9824/13, 9827/13,
311/14, 4073/14, 4567/14 i 4595/14, del Grup Parlamentari
Socialista per al proper període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juny de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6370/14,
del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb
l'establert per l'article 159.4 del Reglament de la cambra, acorda
el manteniment de totes les interpelAlacions presentades per
aquest grup per al proper període de sessions, que són les
següents:
• RGE núm. 5623/12, relativa a política general en matèria

d’ordenació urbanística sostenible.
• RGE núm. 5706/12, relativa a política en matèria de

territori.
• RGE núm. 7521/12, relativa a política econòmica-financera.
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• RGE núm. 8353/12, relativa a política general sobre costes.
• RGE núm. 9436/12, relativa a política del Govern en

l’aplicació de la Llei del bon govern. 
• RGE núm. 817/13, relativa a política general en matèria

d’ingressos.
• RGE núm. 1853/13, relativa a Pla econòmic financer.
• RGE núm. 3471/13, relativa a gestió pressupostària i dèficit

públic.
• RGE núm. 4334/13, relativa a política general del Govern en

matèria de joventut. 
• RGE núm. 5275/13, relativa a política general de fondejos.
• RGE núm. 5547/13, relativa a política general en matèria de

comerç autonòmic. 
• RGE núm. 9822/13, relativa a política en matèria energètica.
• RGE núm. 9823/13, relativa a política en matèria de política

agrària comuna.
• RGE núm. 9824/13, relativa a política general en matèria

d’inversions a les Illes Balears. 
• RGE núm. 9827/13, relativa a política general en matèria

lingüística.
• RGE núm. 311/14, relativa a política de salut sexual i

reproductiva. 
• RGE núm. 4073/14, relativa a política general en matèria de

salut. 
• RGE núm. 4567/14, relativa a política general del Govern

per garantir el compliment de la funció de servei públic de
la radiotelevisió autonòmica. 

• RGE núm. 4595/14, relativa a política general en matèria de
prestacions socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació

Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, amb un concret ordre del
dia (RGE núm. 6416/14). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juny de 2014, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per 23 diputats dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, de
solAlicitud d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de
debatre l'acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària
del Ple de la cambra amb l'ordre del dia següent:

I. Preguntes (totes publicades en aquest BOPIB): 
• RGE núm. 6391/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i

Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als centres
escolars i el TIL.

• RGE núm. 6392/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a bolquers
als centres per a menors amb discapacitats.

• RGE núm. 6393/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència
relativa a la compatibilitat del Sr. President.

• RGE núm. 6394/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
dels ports dependents de la CAIB.

• RGE núm. 6405/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
votacions secretes a un òrgan colAlegiat.

• RGE núm. 6406/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concurs per gestionar el programa d'autonomia personal.

• RGE núm. 6407/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització de
la quota lletera.

• RGE núm. 6408/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amenaces de l'administració educativa als professionals.

• RGE núm. 6409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions sobre
les prospeccions petrolíferes.

• RGE núm. 6410/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del TSJIB.

• RGE núm. 6411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
imposició del TIL.

• RGE núm. 6413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatització parcial d'AENA.

• RGE núm. 6414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
posicionament en relació a l'avantprojecte de llei de
l'avortament.

• RGE núm. 6412/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a diàleg amb la comunitat educativa.

II. InterpelAlació RGE núm. 311/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política de salut sexual i reproductiva
(BOPIB 135, de 31 de gener de 2014).

III. Proposicions no de llei:
• RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a protecció de l'illa de Tagomago (BOPIB 154, de
6 de juny de 2014).

• RGE núm. 6415/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al TIL (publicada en aquest BOPIB).

• RGE núm. 6390/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
l'obertura dels menjadors escolars durant l'estiu (publicada
en aquest BOPIB).

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la

tramitació dels Projectes de llei RGE núm. 2901/14, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears; núm. 1522/14, de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears; 5615/14,
d'ordenació minera de les Illes Balears; i 6303/14, del joc i les
apostes a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 18
de juny de 2014, en relació amb els escrits RGE núm. 6292/14
a 6294/14 i 6303/14, presentats pel Govern de les Illes Balears,
acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació dels projectes de llei esmentats, publicats als BOPIB
núm. 144, de 26 de març de 2014; 138, de 21 de febrer de 2014;
152, de 23 de maig de 2014; i 155, de 13 de juny de 2014,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de

les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 6416/14. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de juny de 2014, i en relació amb l'escrit
esmentat, presentat per 23 diputats dels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS (publicat en aquest BOPIB), s'ha manifestat
d'acord amb l'ordre del dia següent per a la sessió de la
Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració
la de dia 8 de juliol de 2014, a les 9,00 hores:

I. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 23 diputats dels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l’escrit
RGE núm. 6416/14.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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