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AZ) RGE núm. 7243/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a El Círculo i la
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BD) RGE núm. 7248/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixa de
Mallorca Accessible.
10465
BE) RGE núm. 7249/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis.
10465
BF) RGE núm. 7250/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis (II).
10466
BG) RGE núm. 7251/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis (III).
10466
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BL) RGE núm. 7256/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Proper
(II).
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BM) RGE núm. 7266/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons per a la lluita contra
la pobresa infantil.
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10468
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BU) RGE núm. 7322/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
monetàries a famílies el 2013 (III).
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BV) RGE núm. 7323/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
monetàries a famílies el 2013 (IV).
10468
BX) RGE núm. 7324/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
monetàries a famílies el 2013 (V).
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BY) RGE núm. 7325/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
monetàries a famílies el 2013 (VI).
10469
BZ) RGE núm. 7326/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
monetàries a famílies el 2012.
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CA) RGE núm. 7327/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (I).
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CB) RGE núm. 7328/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (II).
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CC) RGE núm. 7329/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (III).
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CD) RGE núm. 7330/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (IV).
10469
CE) RGE núm. 7331/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (V).
10470
CF) RGE núm. 7332/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (VI).
10470
CG) RGE núm. 7333/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (VII).
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CH) RGE núm. 7334/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost de l'Illes
Balears Film Comission.
10470
CI) RGE núm. 7335/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
coordinació de l'Illes Balears Film Comission (I).
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CJ) RGE núm. 7336/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
coordinació de l'Illes Balears Film Comission (II).
10470
CK) RGE núm. 7337/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a Son Espases (I).
10470
CL) RGE núm. 7338/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a Son Llàtzer (I).
10471
CM) RGE núm. 7339/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (I).
10471
CN) RGE núm. 7340/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (I).
10471
CO) RGE núm. 7341/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca (I).
10471
CP) RGE núm. 7342/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (I).
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CQ) RGE núm. 7343/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (I).
10471
CR) RGE núm. 7344/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (I).
10472
CS) RGE núm. 7345/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital d'Inca (I).
10472
CT) RGE núm. 7346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (II).
10472
CU) RGE núm. 7347/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (II).
10472
CV) RGE núm. 7348/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (II).
10472
CX) RGE núm. 7349/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (II).
10472
CY) RGE núm. 7350/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca (II).
10472
CZ) RGE núm. 7351/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a Son Llàtzer (II).
10473
DA) RGE núm. 7352/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a Son Espases (II).
10473
DB) RGE núm. 7353/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Formentera (I).
10473
DC) RGE núm. 7354/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Manacor (I).
10473
DD) RGE núm. 7355/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Menorca (I).
10473
DE) RGE núm. 7356/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (I).
10473
DF) RGE núm. 7357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital Son Espases (I).
10473
DG) RGE núm. 7358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (II).
10474
DH) RGE núm. 7359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital d'Inca (II).
10474
DI) RGE núm. 7360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Formentera (II).
10474
DJ) RGE núm. 7361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Manacor(II).
10474
DK) RGE núm. 7362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital de Menorca (II).
10474
DL) RGE núm. 7363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (II).
10474
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DM) RGE núm. 7364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans a l'Hospital Son Espases (II).
10474
DN) RGE núm. 7365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de
voluntats anticipades.
10475
DO) RGE núm. 7373/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (I).
10475
DP) RGE núm. 7374/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (II).
10475
DQ) RGE núm. 7375/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (III).
10476
DR) RGE núm. 7376/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (IV).
10476
DS) RGE núm. 7377/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (V).
10476
DT) RGE núm. 7378/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (VI).
10477
DU) RGE núm. 7379/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (I).
10477
DV) RGE núm. 7380/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (II).
10477
DX) RGE núm. 7381/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (III).
10477
DY) RGE núm. 7382/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (IV).
10478
DZ) RGE núm. 7383/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (V).
10478
EA) RGE núm. 7384/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estatal
per a la pobresa (VI).
10478
EB) RGE núm. 7385/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I).
10478
EC) RGE núm. 7386/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (II).
10478
ED) RGE núm. 7387/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (III).
10478
EE) RGE núm. 7388/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment
aritmètic en català i en castellà en els projectes TIL.
10479
EF) RGE núm. 7399/14, 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 18 de juliol.
10479
EG) RGE núm. 7408/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut 2010.
10479
EH) RGE núm. 7409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut 2011.
10479
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EI) RGE núm. 7410/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut 2012.
10479
EJ) RGE núm. 7411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut 2013.
10479
EK) RGE núm. 7412/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost econòmic
del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut.
10480
EL) RGE núm. 7413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
d'envasos de genèrics sobre total facturats.
10480
EM) RGE núm. 7414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge de
l'import de genèrics sobre total facturats.
10480

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del centre de
Campos.
10480
B) RGE núm. 7147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del centre de
Campos (II).
10481
C) RGE núm. 7148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del centre de
Campos (III).
10481
D) RGE núm. 7149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del centre de
Campos (IV).
10481
E) RGE núm. 7389/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament
de directors de centres.
10481
F) RGE núm. 7390/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a document final
del Pacte d'estabilitat d'interins.
10481
G) RGE núm. 7391/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa de
selecció dels inspectors accidentals.
10482
H) RGE núm. 7392/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
de primària als centres Aixa i Llaüt.
10482

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'ocupació juvenil amb els joves i els consells.
10482
B) RGE núm. 7245/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis socials municipals.

10483

C) RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a certificat de resident, dos anys després de la seva reimplementació.
10483

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 8859/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a horaris tècnics
incendis/incendi d'Andratx.
10484
B) A la Pregunta RGE núm. 85/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a gasoducte entre Mallorca i Menorca
(II).
10485

(I).

C) A la Pregunta RGE núm. 86/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a gasoducte entre Mallorca i Menorca
10485
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D) A la Pregunta RGE núm. 529/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei d'autonomia
personal i atenció a la dependència (II).
10485
E) A la Pregunta RGE núm. 679/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a prospeccions a Eivissa.
10485
F) A la Pregunta RGE núm. 1458/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 1.

10485

G) A la Pregunta RGE núm. 1459/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 2.

10486

H) A la Pregunta RGE núm. 1460/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 3.

10486

I) A la Pregunta RGE núm. 1461/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 4.

10486

J) A la Pregunta RGE núm. 1462/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 5.

10486

K) A la InterpelAlació RGE núm. 1876/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a model de finançament
autonòmic.
10486
L) A la Pregunta RGE núm. 1978/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vot dels consells escolars
(II).
10486
M) A la Pregunta RGE núm. 3004/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relativa a fons Feader 2014-2020
(II).
10487
N) A la Pregunta RGE núm. 4239/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 11 d'abril.
10487
O) A la Pregunta RGE núm. 5035/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a modificacions al
catàleg de dependència.
10487
P) A les Preguntes RGE núm. 5036/14 a 5038/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a revista
Salut i Força els anys 2011, 2012 i 2013.
10488
Q) A les Preguntes RGE núm. 5677/14, 5681/14 a 5684/14. 5686/14 a 5701/14, 5703/14 a 5707/14 i 5733/14, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a Flors Pep Lluís, Restaurante Portic, Restaurante La Libera, Restaurante El Quijote,
Gráficos Capó Leona, Barceló Viajes, Princesita, Flores Borneo, Restaurante Ribello, Agua Salud Balear, Restaurante Basmati, Grupo
Iberostar, Cluc Náutico Portitxol, Bar Mollet, Restaurante Club Náutico Molinar de Levante, Restaurante Dehesa, Restaurante Es Baluard,
Restaurante Piccola Italiana, Viajes Llabrés, Restaurante Santa Eulàlia, Eco Energy Balear, OH Palma Espectáculos, Restaurante
Cafetería Darsena, Floristería Miraverd, Restaurante Diecisiete Grados, Disgraf, SL i Restaurante Marc del Portitxol.
10488
R) A les Preguntes RGE núm. 5678/14, 5680/14 i 5685/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a Massanella, Grupo Hotel Resort i Gastalver.
10488
S) A la Pregunta RGE núm. 5702/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Disseny Gràfic Coll
d'En Rabassa.
10488
T) A la InterpelAlació RGE núm. 5736/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a política general
sobre autonomia fiscal.
10489
U) A les Preguntes RGE núm. 5912/14 i 5924/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a quantitats
aportades a Fangueret, SA i a Salud Ediciones per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
10489
V) A les Preguntes RGE núm. 5933/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades a
Fangueret, SL per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
10489
X) A les Preguntes RGE núm. 5994/14 a 5998/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
facturació envasos a la farmàcia del Sr. Bauzá 2013 i facturació farmàcia del Sr. Bauzá els primer, segon, tercer i quart trimestre del 2013.
10489
Y) A la Pregunta RGE núm. 6106/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries de
mobilitat.
10489
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Z) A la Pregunta RGE núm. 6011/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a gestió residències
Eivissa.
10489
AA) A la Pregunta RGE núm. 6253/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 6 de juny.
10490
AB) A les Preguntes RGE núm. 6308/14, 6478/14 i 6479/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez,
relatives a agenda de la consellera de 16 i de 23 de gener de 2014.
10490
AC) A la Pregunta RGE núm. 6341/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni amb el
Centre de Gestió Ètica de l'Empresa.
10490
AD) A la Pregunta RGE núm. 6342/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni amb el
Centre de Gestió Ètica d'Empresa (II).
10490
AE) A la Pregunta RGE núm. 6343/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni amb el
Centre de Gestió Ètica de l'Empresa (III).
10490
AF) A la Pregunta RGE núm. 6349/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, maig
2014.
10491
AG) A la Pregunta RGE núm. 6350/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Fusteret, maig 2014.
10491
AH) A la Pregunta RGE núm. 6351/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Mussol, maig 2014.
10491
AI) A la Pregunta RGE núm. 6352/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre Es
Pinaret, maig 2014.
10491
AJ) A la Pregunta RGE núm. 6353/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa Medi
Obert.
10492
AK) A la Pregunta RGE núm. 6354/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos al Centre
Es Fusteret, maig 2014.
10492
AL) A la Pregunta RGE núm. 6355/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos al Centre
Es Pinaret, maig 2014.
10492
AM) A la Pregunta RGE núm. 6356/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos al Centre
Es Mussol, maig 2014.
10492
AN) A la Pregunta RGE núm. 6384/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a auxiliars de conversa.
10493
AO) A la Pregunta RGE núm. 6385/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cartes del director
de l'IES Josep M Quadrado de Ciutadella (I).
10493
AP) A la Pregunta RGE núm. 6387/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a subvencions, ajuts
econòmics o contractes signats amb l'Institut de Política Familiar.
10493
AQ) A la Pregunta RGE núm. 6399/14, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 13 de juny.
10493
AR) A la Pregunta RGE núm. 6522/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 20 de juny.
10493

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7368/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Director General de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre els motius i criteris per als nous nomenaments dels directors a IB3 Ràdio i Televisió.
10494

BOPIB núm. 161 - 25 de juliol de 2014

10451

B) RGE núm. 7401/14, d'una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les circumstàncies del final del curs 2013-2014.
10494
C) RGE núm. 7402/14, d'una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre el sistema de finançament de la implantació de la LOMQE.
10494
D) RGE núm. 7403/14, d'una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre l'inici del curs 2014-2015.
10494
E) RGE núm. 7404/14, d'una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, sobre les accions contra la dignitat i els drets de les dones.
10494

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 1458/14 a 1462/14.
10495
B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE
núm. 7062/14).
10495

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual

10495

B) Cessament de personal eventual

10496

C) Nomenament de personal eventual

10496

10452

BOPIB núm. 161 - 25 de juliol de 2014

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 7397/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de l'Estat per a l'aplicació de la
LOMQE a les Illes Balears. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern, sobre el
finançament de l'Estat per a l'aplicació de la LOMQE a les Illes
Balears.
Palma, a 18 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L: Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència
judicial a Antoni Alemany i ABN. (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7156/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a designació de
policia local de Palma. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7157/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a designació de
policia local de Palma (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7162/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguiment de
l'avaria d'SFM de 15 de juliol de 2014 a IB3. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7163/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alternatives
per als usuaris d'SFM i avaria de 15 de juliol de 2014. (Mesa
de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7164/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de
l'avaria de 15 de juliol per a SFM. (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7165/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a perjudicis per
als usuaris per l'avaria de 15 de juliol de 2014. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7166/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a banys tancats
a l'estació de tren d'Inca. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7167/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llevar plaques
inaugurals de Jaume Matas d'edificis públics. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7171/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Comission (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7172/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Comission (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7173/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Illes
Balears Film Comission (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7175/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aula hospitalària a Can Misses (I). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7176/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aula hospitalària a Can Misses (II). (Mesa de 23 de juliol de
2014).

RGE núm. 7158/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a designació de
policia local de Palma (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7177/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
servei d'atenció pedagògica a domicili. (Mesa de 23 de juliol
de 2014).

RGE núm. 7159/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avaria dels
Serveis Ferroviaris de 15 de juliol de 2014. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7227/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (VI). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7228/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (VII). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (IV). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7229/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (VIII). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (V). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7230/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjador escolar obert l'estiu de 2014 (I). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (VI). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaria
d'SFM de 15 de juliol (VII). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (IV). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7222/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7223/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7231/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjador escolar obert l'estiu de 2014 (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7232/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjador escolar obert l'estiu de 2014 (III). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7233/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
menjador escolar obert l'estiu de 2014 (IV). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7234/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ESPA
i alfabetització de les escoles de persones adultes. (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7235/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de rehabilitació i reforma del Palau d'Arxiu. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7236/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Arxiu
de Mallorca. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7237/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informe sobre l'augment de violacions i agressions sexuals.
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7224/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7238/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agressions sexuals ateses en els centres de salut i hospitals.
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7225/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (IV). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7239/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla forestal
de les Illes Balears (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7226/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de TIL aprovat (V). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7240/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla forestal
de les Illes Balears (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7241/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla forestal
de les Illes Balears (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7243/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a El Círculo
i la crítica a una docent. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7244/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sancions
ridícules per pesca furtiva al Parc Nacional de Cabrera. (Mesa
de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7246/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
decomissos per tuberculosi. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7247/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
decomissos per tuberculosi (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7248/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixa de
Mallorca Accessible. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7249/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis.
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7250/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis (II).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7251/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sífilis (III).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7252/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixa de
Mallorca Accessible. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7253/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixa de
Mallorca Accessible (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7254/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixa de
Mallorca Accessible (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Proper. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7256/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Proper (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7266/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons per a la
lluita contra la pobresa infantil. (Mesa de 23 de juliol de
2014).

RGE núm. 7267/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons per a la
lluita contra la pobresa infantil (II). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7268/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons per a la
lluita contra la pobresa infantil (III). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7269/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons per a la
lluita contra la pobresa infantil (IV). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7298/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Son
Güells. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7299/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Son Güells
(II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7320/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (I). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7321/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (II). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7322/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (III). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7323/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (IV). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7324/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (V). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7325/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2013 (VI). (Mesa de 23
de juliol de 2014).
RGE núm. 7326/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències monetàries a famílies el 2012. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
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RGE núm. 7327/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (I). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7339/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (I). (Mesa de 23
de juliol de 2014).

RGE núm. 7328/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7340/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (I). (Mesa
de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7329/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (III). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7341/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca (I). (Mesa
de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7330/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (IV). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7342/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (I). (Mesa de
23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7331/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (V). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7343/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (I).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7332/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (VI). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7344/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (I). (Mesa de 23 de juliol de
2014).

RGE núm. 7333/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (VII). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7345/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital d'Inca (I). (Mesa de 23 de juliol de
2014).

RGE núm. 7334/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
de l'Illes Balears Film Comission. (Mesa de 23 de juliol de
2014).

RGE núm. 7346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (II). (Mesa de
23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7335/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de coordinació de l'Illes Balears Film Comission
(I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7347/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (II). (Mesa de 23
de juliol de 2014).

RGE núm. 7336/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de coordinació de l'Illes Balears Film Comission
(II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7348/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (II).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7337/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a Son Espases (I). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7349/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (II). (Mesa
de 23 de juliol de 2014).

RGE núm. 7338/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a Son Llàtzer (I). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7350/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca (II). (Mesa
de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7351/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a Son Llàtzer (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
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RGE núm. 7352/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a Son Espases (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7353/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Formentera (I). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7354/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Manacor (I). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7355/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Menorca (I). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7356/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (I). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital Son Espases (I). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (II). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital d'Inca (II). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Formentera (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Manacor(II). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital de Menorca (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (II). (Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans a l'Hospital Son Espases (II). (Mesa de 23 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
de voluntats anticipades. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7373/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (I). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7374/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (II). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7375/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (III). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7376/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (IV). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7377/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (V). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7378/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (VI). (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7379/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (I). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7380/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (II). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7381/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (III). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7382/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (IV). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7383/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (V). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
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RGE núm. 7384/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estatal per a la pobresa (VI). (Mesa de 23 de juliol de
2014).
RGE núm. 7385/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
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Palma, a 23 de juliol 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.

RGE núm. 7386/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (II).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

Sentència judicial a Antoni Alemany i ABN

RGE núm. 7387/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (III).
(Mesa de 23 de juliol de 2014).

En quina situació es troba, a data de respondre aquesta
pregunta, la recuperació dels 139.918 euros que arran d'una
sentència judicial Antoni Alemany i l'ABN han d'ingressar a la
hisenda pública de la CAIB?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 7388/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repartiment aritmètic en català i en castellà en els projectes
TIL. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7399/14, 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 18 de juliol.
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7408/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic del sistema de carrera professional del personal del
Servei de Salut 2010. (Mesa de 23 de juliol de 2014).

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

RGE núm. 7409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic del sistema de carrera professional del personal del
Servei de Salut 2011. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7410/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic del sistema de carrera professional del personal del
Servei de Salut 2012. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic del sistema de carrera professional del personal del
Servei de Salut 2013. (Mesa de 23 de juliol de 2014).

Per quin motiu el Govern va designar (publicació al BOIB
de dia 27/1/2013), com a titular una persona -el Sr. Tomàs
Javier Mas Castelló- que no pertany a l'ISPIB com sempre
s'havia fet fins ara, en el concurs per cobrir 35 places de policia
local de Palma?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

RGE núm. 7412/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic del sistema de carrera professional del personal del
Servei de Salut. (Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'envasos de genèrics sobre total facturats. (Mesa
de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge de l'import de genèrics sobre total facturats. (Mesa
de 23 de juliol de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Designació de policia local de Palma (II)
Qui va prendre la decisió de designat el Sr. Tomàs Javier
Mas Castelló en el concurs per cobrir 35 places de policia local
de Palma?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Alternatives per als usuaris d'SFM i avaria de 15 de juliol de
2014

Designació de policia local de Palma (III)
Per quin motiu es va substituir Tomàs Javier Mas Castelló
en el concurs per cobrir 35 places de policia local?

Per quin motiu no s'han habilitat autobusos o altres mitjans
alternatius de transport als centenars de persones afectades per
l'avaria d'SFM d'avui 15 de juliol de 2014?

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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.

Avaria de Serveis Ferroviaris de 15 de juliol de 2014

Cost de l'avaria de 15 de juliol de 2014 per a SFM

Quin ha estat el motiu de l'avaria dels Serveis Ferroviaris
succeïda avui, 15 de juliol de 2014?

Quin calcula SFM que ha estat el cost de l'avaria patida
avui,, 15 de juliol de 2014, en el servei de tren, tenint en compte
que han hagut de deixar barreres obertes i desenes d'usuaris han
hagut de cercar mitjans de transport alternatiu pel seu comte?

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Seguiment de l'avaria d'SFM de 15 de juliol de 2014 a IB3
Perjudicis per als usuaris per l'avaria de 15 de juliol de 2014
Per quin motiu els informatius d'IB3 no han prioritzat el
seguiment de l'avaria que des de primera hora del matí ha
afectat els trens gestionats per SFM i ha afectat centenars de
persones?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Té pensada la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori alguna manera d'avaluar i quantificar els perjudicis que
avaries com la que s'ha patit el 15 de juliol de 2014 impliquen
per als usuaris del transport públic?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Banys tancats a l'estació de tren d'Inca

Illes Balears Film Comission (II)

Creu el Govern que per a una instalAlació pública per la qual
passen diàriament centenars de persones usuàries, com és
l'estació del tren d'Inca, no hi ha d'haver uns banys portàtils
alternatius als habituals, ja que aquests estan tancats per
reforma? Creu que això no ocasiona cap perjudici ni als usuaris
i a les instalAlacions?

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quines
propostes han presentat les diferents conselleries del Govern per
tal de decidir la fórmula de funcionament de l'Illes Balears Film
Comission?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llevar plaques inaugurals de Jaume Matas d'edificis públics
Quan pensa procedir el Govern a la retirada de tota placa
inaugural a edificis públics del seu àmbit competencial, inclosa
IB3, que faci referència a l'expresident Jaume Matas, atès que
aquests dies s'ha confirmat que ingressarà a la presó de forma
imminent?

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Illes Balears Film Comission (III)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quins són els
mecanismes per aconseguir la màxima eficàcia, eficiència i
efectivitat que pensa establir entre l'Illes Balears Film
Comission i organismes similars de les nostres illes com la
Palma Film Office?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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.
Aula hospitalària a Can Misses (I)

Illes Balears Film Comission (I)
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quin és el
procediment administratiu per posar en funcionament l'Illes
Balears Film Comission?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

S'ha previst la creació d'una aula hospitalària al nou Hospital
de Can Misses?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Avaria d'SFM de 15 de juliol (I)

P)

Quins sistemes d'emergència existeixen per evitar les avaries
com la que es va produir a SFM el 15 de juliol de 2014?

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

Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Aula hospitalària a Can Misses (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S'ha previst la creació d'una aula hospitalària al nou Hospital
de Can Misses?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

T)
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.
Avaria d'SFM de 15 de juliol (II)

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 d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu no va funcionar cap sistema d'emergència a
la subestació de Son Costa d'SFM el passat 15 de juliol de
2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Servei d'atenció pedagògica a domicili
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per al curs 2014-15 es té previst el servei d'atenció
pedagògica a domicili per a infants amb malalties que els
impedeixin l'assistència al seu centre escolar?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

U)
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.
Avaria d'SFM de 15 de juliol (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En què consisteix el manteniment de la subestació de Son
Costa, afectada per l'avaria de 15 de juliol de 2014 passat?

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

Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Voluntats anticipades registrades

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes voluntats anticipades hi ha registrades a les Illes
Balears a data de 30 de juny de 2014, desglossades per illes i
per any?

V)

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

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

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.
Avaria d'SFM de 15 de juliol (IV)
Quines mesures d'atenció als usuaris afectats per l'avaria
d'SFM de 15 de juliol de 2014 es van prendre?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

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.
Avaria d'SFM de 15 de juliol (V)
Per quin motiu no es varen habilitar autobusos per donar
servei als usuaris afectats per l'avaria d'SFM de 15 de juliol de
2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'EPRTVIB (I)
Continua vigent el conveni de colAlaboració formalitzat entre
l'Institut d'estudis Baleàrics i l'EPRTVIB en data 21 d'agost de
2012?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Avaria d'SFM de 15 de juliol (VI)
Quines mesures ha pres SFM per millorar el sistema de fibra
òptica al tram Palma-Enllaç?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'EPRTVIB (II)
Conté el conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut
d'estudis Baleàrics i l'EPRTVIB en data 21 d'agost de 2012
referències a l'ús de modalitats lingüístiques de les Illes a IB3
Televisió i Ràdio?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Avaria d'SFM de 15 de juliol (VII)
Existeix un protocol d'actuació per a l'atenció als usuaris
d'SFM per als casos d'avaria o fallida del sistema o qualsevol
altra incidència que impedeixi mantenir en funcionament una o
diverses línies del servei?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'EPRTVIB (III)
Quants assessors lingüístics colAlaboren o treballen amb IB3
Televisió en funció del conveni de colAlaboració formalitzat
entre l'Institut d'estudis Baleàrics i l'EPRTVIB en data 21
d'agost de 2012?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Projecte de TIL aprovat (III)

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els centres docents de primària de Mallorca amb
el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?

Conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'EPRTVIB (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants assessors lingüístics colAlaboren o treballen amb IB3
Ràdio en funció del conveni de colAlaboració formalitzat entre
l'Institut d'estudis Baleàrics i l'EPRTVIB en data 21 d'agost de
2012?

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.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Projecte de TIL aprovat (IV)
Quins són els centres docents de secundària de Mallorca
amb el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?

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.
Projecte de TIL aprovat (I)
Quins són els centres docents de primària de Menorca amb
el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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.
Projecte de TIL aprovat (V)

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Projecte de TIL aprovat (II)
Quins són els centres docents de secundària de Menorca
amb el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?

Quins són els centres docents de primària d'Eivissa amb el
projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Projecte de TIL aprovat (VI)

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quins són els centres docents de secundària d'Eivissa amb
el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Menjador escolar obert a l'estiu de 2014 (II)

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.

Quins centres docents públics de Mallorca han mantingut el
menjador escolar obert l'estiu de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Projecte de TIL aprovat (VII)
Quins són els centres docents de primària de Formentera
amb el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Menjador escolar obert a l'estiu de 2014 (III)

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.

Quins centres docents públics d'Eivissa han mantingut el
menjador escolar obert l'estiu de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Projecte de TIL aprovat (VIII)
Quins són els centres docents de secundària de Formentera
amb el projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?
Palma, a 16 de juliol 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Menjador escolar obert a l'estiu de 2014 (IV)

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.

Quins centres docents públics de Formentera han mantingut
el menjador escolar obert l'estiu de 2014?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Menjador escolar obert a l'estiu de 2014 (I)
Quins centres docents públics de Menorca han mantingut el
menjador escolar obert l'estiu de 2014?
Palma, a 16 de juliol 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ESPA i alfabetització de les Escoles de persones adultes

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.

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats s'ha fet càrrec de l'ESPA i alfabetització de les
Escoles de persones adultes de tots els municipis de Menorca,
excepte del d'Alaior?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Agressions sexuals en els centres de salut i hospitals

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.

Es té constància de quantes agressions sexuals han estat
ateses en els centres de salut i hospitals de les Illes Balears
durant l'any 2013; informant, en cas afirmatiu, desagregadament
per centre de salut i per hospital.

Obres de rehabilitació i reforma del Palau d'Arxiu
En quina data es preveu finalitzar les obres de rehabilitació
i reforma del Palau d'Arxiu com a seu definitiva de l'Arxiu del
Regne de Mallorca?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pla forestal de les Illes Balears (I)
AS)
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.
Arxiu de Mallorca
En quina data es preveu el trasllat de l'Arxiu del Regne de
Mallorca a la seva seu definitiva?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

En quina mesura s'han tengut en compte les alAlegacions en
la redacció del Pla forestal de les Illes Balears?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pla forestal de les Illes Balears (II)
AT)
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.
Informe sobre l'augment de violacions i d'agressions sexuals
L'Institut Balear de la Dona ha emès informe sobre
l'augment de violacions i d'agressions sexuals a l'estiu que han
denunciat els mitjans de comunicació?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quines millores s'han introduït al Pla forestal de les Illes
Balears a partir de les alAlegacions presentades?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pla forestal de les Illes Balears (III)

AU)
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.

Amb quin finançament es compta per impulsar el Pla
forestal de les Illes Balears?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
El Círculo i crítica a una docent
Davant el que s'expressa el link http://www.circulobalear
.com/265-el-gobierno-de-baleares-del-pp-respalda-a-loscolegios-que-prohiben:
1. Quina opinió li mereix a la consellera aquest document
del Círculo Balear?
2. Quina opinió li mereix a la consellera que es qüestioni
públicament la forma de corregir d'un professional de
l'ensenyament públic?
3. Valora la consellera que és adequat posar el nom complet
de la professora i animar a entrar al seu perfil de Facebook?
4. Davant aquest document, ha fet o pensa fer alguna acció
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sancions ridícules per pesca furtiva al Parc Nacional de Cabrera
Quins motius justifiquen la imposició per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la sanció
mínima (151 euros) davant un acte de pesca furtiva d'espècies
protegides al Parc Nacional de Cabrera?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Decomissos per tuberculosi
Quants decomissos per tuberculosi s'han enregistrat als
escorxadors de Balears des de l'any 2000 fins a juny de 2014?
Se solAlicita detall per anys, per illes i per espècie animal.
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Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Decomissos per tuberculosi (II)
Quantes explotacions s'han vist afectades per decomissos per
tuberculosi enregistrats als escorxadors de Balears des de l'any
2000 fins a juny de 2014? Se solAlicita detall per anys, per illes
i per espècie animal.
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Queixa de Mallorca Accessible
Quines accions ha realitzat la conselleria davant la queixa
formulada per Mallorca Accessible per incompliment de la Llei
3/1993, d'accessibilitat, a la plaça del Rosari, 5?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Sífilis
El full setmanal de vigilància epidemiològica 26/2014
assenyala que la taxa de sífilis ha superat en 4 punts la de 2012
i continua la tendència lenta a l'augment anual. Quines mesures
pensa prendre la Conselleria de Salut per canviar aquesta
tendència?
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Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BI)

Sífilis (II)

Queixa de Mallorca Accessible (II)

El full setmanal de vigilància epidemiològica 26/2014
assenyala que la taxa de sífilis ha superat en 4 punts la de 2012
i continua la tendència lenta a l'augment anual. Quines són les
causes, segons la Conselleria de Salut, que han provocat aquest
augment?

Quines accions ha realitzat la Conselleria d'Educació davant
la queixa formulada per Mallorca Accessible per incompliment
de la Llei 3/1993, d'accessibilitat, a l'IB Ramon Llull, avinguda
Portugal, 2?

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.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Queixa de Mallorca Accessible (III)

Sífilis (III)
El full setmanal de vigilància epidemiològica 26/2014
assenyala que la taxa de sífilis ha superat en 4 punts la de 2012
i continua la tendència lenta a l'augment anual. Considera la
Conselleria que la manca de campanyes mantingudes sobre sexe
segur ha pogut influir en el repunt de la sífilis?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quines accions ha realitzat la Conselleria d'Educació davant
la queixa formulada per Mallorca Accessible per incompliment
de la Llei 3/1993, d'accessibilitat, a la seu de la conselleria
d'Alfons el Magnànim, 29?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Queixa de Mallorca Accessible
Quines accions ha realitzat la Conselleria d'Educació davant
la queixa formulada per Mallorca Accessible per incompliment
de la Llei 3/1993, d'accessibilitat, a l'IB Joan Alcover, avinguda
Alemanya, 14?

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Programa Proper
Serà compatible per a les persones amb dependència que
siguin usuàries de les prestacions del programa Proper l'ajuda
econòmica del sistema de dependència?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Fons per a la lluita contra la pobresa infantil (III)

Programa Proper (II)
Serà compatible per a les persones amb dependència que
siguin usuàries de les prestacions del programa Proper
l'assistència als centres de dia finançats pel sistema de
dependència?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina serà o ha estat la participació dels consells insulars en
la distribució dels 879.875 euros que rebran les Illes Balears del
fons extraordinari creat per lluitar contra la pobresa infantil,
aprovada pel Consell Territorial de Serveis Socials i de la
dependència?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fons per a la lluita contra la pobresa infantil

Fons per a la lluita contra la pobresa infantil (IV)

Quina serà o ha estat la distribució per illes i municipis dels
879.875 euros que rebran les Illes Balears del fons extraordinari
creat per lluitar contra la pobresa infantil, aprovada pel Consell
Territorial de Serveis Socials i de la dependència?

Quina serà o ha estat la distribució dels 879.875 euros que
rebran les Illes Balears del fons extraordinari creat per lluitar
contra la pobresa infantil, en base a l'actual distribució
competencial?

Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Fons per a la lluita contra la pobresa infantil (II)
Quina serà o ha estat la distribució per necessitats dels
879.875 euros que rebran les Illes Balears del fons extraordinari
creat per lluitar contra la pobresa infantil, aprovada pel Consell
Territorial de Serveis Socials i de la dependència?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Son Güells

Transferències monetàries a famílies el 2013 (II)

Per quin motiu el centre Son Güells, com a centre de servei
d'estades diürnes, no consta a l'Ordre de la Conselleria de
Família i Serveis Socials de 4 de juliol, publicada al BOIB núm.
93, de 10 de juliol de 2014?

Quina és la quantia econòmica de despesa el 2013 de
l'aplicació a les nostres illes de la LISMI?

Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Son Güells (II)
Per quin motiu el centre Son Güells, com a centre
residència, no consta a l'Ordre de la Conselleria de Família i
Serveis Socials de 4 de juliol, publicada al BOIB núm. 93, de 10
de juliol de 2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Transferències monetàries a famílies el 2013 (III)
Quantia de les prestacions econòmiques a les Illes el 2013
en l'aplicació de la Llei de dependència.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Transferències monetàries a famílies el 2013 (IV)
Quina és per illes la quantia econòmica executada el 2013 de
la renda mínima d'inserció?

Transferències monetàries a famílies el 2013 (I)
Quina és la quantia econòmica de despesa el 2013 de
l'aplicació de la FAS a les nostres illes?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Transferències monetàries a famílies el 2013 (V)
Quina és per municipis la quantia econòmica executada el
2013 de la renda mínima d'inserció?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Transferències monetàries a famílies el 2013 (VI)
Quantes són les persones beneficiàries a cadascuna de les
Illes el 2013 de la Renda mínima d'inserció?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Transferències monetàries a famílies el 2012
Quina és per municipis la quantia econòmica executada de
la renda mínima d'inserció el 2012?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Percepcions econòmiques no periòdiques (I)
Quina ha estat la quantia de despesa executada el 2013 en
percepcions econòmiques no periòdiques a famílies a cadascun
dels seus programes?
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Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Percepcions econòmiques no periòdiques (II)
Quina ha estat la quantia econòmica executada a cada illa
del programa d'acolliment de persones majors el 2013?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Percepcions econòmiques no periòdiques (III)
Quina ha estat la quantia econòmica executada a cada illa
del programa d'acolliment de persones majors el 2012?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Percepcions econòmiques no periòdiques (IV)
Quina ha estat la quantia econòmica executada el 2013 a
cadascuna de les illes del programa de la Targeta bàsica?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pressupost de l'Illes Balear Film Comission

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

Sr. Conseller de Presidència, amb quin pressupost comptarà
l'Illes Balears Film Comission?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Percepcions econòmiques no periòdiques (V)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat la quantia econòmica executada el 2012 a
cadascuna de les illes del programa de la Targeta bàsica?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

CI)
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.
Mecanismes de coordinació de de l'Illes Balear Film Comission
(I)
Sr. Conseller de Presidència, quins mecanismes de
coordinació amb els consells insulars establirà la nova
coordinadora de l'Illes Balears Film Comission?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Percepcions econòmiques no periòdiques (VI)
Quina ha estat l'execució del programa de la Targeta bàsica
per municipis el 2013?

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

Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Percepcions econòmiques no periòdiques (VII)
Quina ha estat l'execució del programa de la Targeta bàsica
per municipis el 2012?
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.
Mecanismes de coordinació de de l'Illes Balear Film Comission
(II)
Sr. Conseller de Presidència, quins mecanismes de
coordinació amb Palma Film Office establirà la nova
coordinadora de l'Illes Balears Film Comission?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari
de Son Espases realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de
juny de 2011.
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Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a Son Llàtzer (I)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Son
Llàtzer realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de
2011.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca (I)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (I)

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (I)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2011.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (I)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (I)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de
Formentera realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de
2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

10472

BOPIB núm. 161 - 25 de juliol de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca (II)

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

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (I)
Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa a dia 30 de juny
de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera (II)

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

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de
Formentera realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de
2014.

Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Inca (I)
Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Inca a dia 30 de juny de
2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor (II)
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa (II)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Manacor (I)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Manacor a dia 30 de
juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer (II)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Menorca(I)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Menorca a dia 30 de
juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Espases (II)
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Espases
realitzades des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (I)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer a dia 30 de
juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Formentera (I)
Nombre de quiròfans a l'Hospital de Formentera a dia 30 de
juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Espases (I)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Espases a dia 30 de
juny de 2011.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Manacor (II)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Manacor a dia 30 de
juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa (II)
Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Eivissa a dia 30 de juny
de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Menorca (II)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Menorca a dia 30 de
juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Inca (II)
Nombre de quiròfans a l'Hospital d'Inca a dia 30 de juny de
2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer (II)

DI)

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer a dia 30 de
juny de 2014.

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

Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans a l'Hospital de Formentera (II)
Nombre de quiròfans a l'Hospital de Formentera a dia 30 de
juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Espases (II)

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

Nombre de quiròfans a l'Hospital Son Espases a dia 30 de
juny de 2014.
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Registre de voluntats anticipades
Quin és el nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de voluntats anticipades de les Illes
Balears, desglossat per illa de procedència, durant l'any 2013?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (I)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD
De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de persones, relacionades per illes,
beneficiàries pendents de rebre una prestació durant el mes de
maig de 2014?
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Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (II)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD
De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de persones, relacionades per illes
i per prestacions, beneficiàries pendents de rebre una prestació
durant el mes de juny de 2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
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.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (III)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD
De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per prestacions, durant el mes de maig de
2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (IV)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD

De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per prestacions, durant el mes de juny de
2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (V)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD
De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
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Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per mes, que han sorrtit del sistema per
decés durant l'any 2014?
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Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fons estatal per a la pobresa (I)

Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència (VI)
"Datos de gestión del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia correspondientes al mes de mayo de 2014
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula
el SISAAD
De conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de
dependencia, corresponde a las comunidades autónomas llevar
a cabo la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. De este modo, y como se dispone con carácter
general en el artículo 11 de la ley al referirse a las funciones
de las comunidades autónomas, atañe a las mismas la
tramitación y el reconocimiento tanto de la situación de
dependencia, como posteriormente de las prestaciones que
puedan corresponder a las personas beneficiarias. Así, las
comunidades autónomas resultan las administraciones
competentes para recibir las solicitudes presentadas por los
ciudadanos, proceder a valorar la situación en que se
encuentran las personas solicitantes, y dictar, en su caso, la
correspondiente resolución en que se aprueba el Programa
Individual de Atención y se reconozcan las prestaciones.
Una vez realizada esa gestión, las comunidades autónomas
remiten la información de su gestión al SISAAD, ya sea
mediante la utilización del sistema como herramienta de
gestión, o bien remitiendo la información a través de los
servicios web (web services). En base a esta información, por
una parte, se confeccionan mensualmente las estadísticas sobre
la gestión del sistema. Asimismo, esta información se toma en
consideración para realizar los cálculos correspondientes a la
financiación de la ley aportada por la Administración General
del Estado en concepto de nivel mínimo."
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD pendents
de rebre prestació, relacionats per illes i per mes, que han sortit
del sistema per decés durant l'any 2014?

Quin és el nombre de menors de les Illes Balears que es
podran beneficiar del Fons estatal per a la pobresa?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fons estatal per a la pobresa (II)
Quin és l'indicador que fa servir el Govern de les Illes
Balears per calcular el nombre de menors que es troben en
situació o en risc de pobresa?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
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.
Fons estatal per a la pobresa (III)
Quin serà el criteri que aplicarà el Govern de els Illes
Balears per repartir el Fons estatal per a la pobresa infantil de
2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EB)
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.

Fons estatal per a la pobresa (IV)

Concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I)

Creu el Govern de les Illes Balears que el criteri de
repartiment del Fons estatal per a la pobresa infantil és just?

Quin ha estat el cost total del concert educatiu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears ha destinat als centres Aladern, Llaüt i Aixa durant
el curs escolar 2012-2013?

Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
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.
Fons estatal per a la pobresa (V)
Quina és la data prevista en què les institucions rebran la
seva part corresponent del Fons estatal per a la pobresa infantil?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fons estatal per a la pobresa (VI)
Quines seran les prioritats que marcarà el Govern de les Illes
Balears en relació amb la despesa del Fons estatal per a la
pobresa infantil de les Illes Balears?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (II)
Quin ha estat el cost total del concert educatiu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears ha destinat als centres Aladern, Llaüt i Aixa durant
el curs escolar 2013-2014?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
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.
Concert educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (III)
Quin serà el cost total del concert educatiu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears destinarà als centres Aladern, Llaüt i Aixa durant
el curs escolar 2014-2015?
Palma, a 17 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EE)
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.

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

Repartiment aritmètic en català i en castellà en els projectes TIL

Cost econòmic del sistema de carrera professional del personal
del Servei de Salut 2011

En quina normativa o instrucció de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears es
contempla el repartiment aritmètic del 50% en català i el 50%
en castellà en els projectes TIL de les Illes Balears?

Quin és el cost econòmic del sistema de carrera professional
del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, desglossat
per categoria professional, durant 2011?

Palma, a 18 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EI)

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 18
de juliol

Cost econòmic del sistema de carrera professional del personal
del Servei de Salut 2012

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 18 de juliol de 2014?

Quin és el cost econòmic del sistema de carrera professional
del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, desglossat
per categoria professional, durant 2012?

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

Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost econòmic del sistema de carrera professional del personal
del Servei de Salut 2010
Quin és el cost econòmic del sistema de carrera professional
del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, desglossat
per categoria professional, durant 2010?
Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

EJ)
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.
Cost econòmic del sistema de carrera professional del personal
del Servei de Salut 2013
Quin és el cost econòmic del sistema de carrera professional
del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, desglossat
per categoria professional, durant 2013?
Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost econòmic del sistema de carrera professional del personal
del Servei de Salut
Quin seria el cost econòmic del sistema de carrera
professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossat per categoria professional i total, durant 2015, amb
la recuperació del 32%?
Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Percentatge d'envasos de genèrics sobre total facturats
En relació amb el consum de medicaments genèrics al
Servei de Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge
d'envasos de genèrics sobre el total de medicaments facturats,
des de dia 1 de gener a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del
centre de Campos, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del
centre de Campos (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del
centre de Campos (III), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a denúncia del
centre de Campos (IV), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7389/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenament de directors de centres, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7390/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
document final del Pacte d'estabilitat d'interins, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23
de juliol de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 7391/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa de selecció dels inspectors accidentals, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23
de juliol de 2014).

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

RGE núm. 7392/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització de primària als centres Aixa i Llaüt, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports(Mesa de 23
de juliol de 2014).

Percentatge de l'import de genèrics sobre total facturats
En relació amb el consum de medicaments genèrics al
Servei de Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge de
l'import facturat en medicaments de genèrics sobre l'import total
de medicaments facturats, des de dia 1 de gener a dia 30 de juny
de 2014?

Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Palma, a 21 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Denúncia al centre de Campos

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els compromisos que va assumir Educació a la
reunió del mes de juliol amb la família que va denunciar el
centre i l'institut de Campos, acompanyada per membres de la
Fundación Círculo Balear?

D)

Palma, a 14 de juliol 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Denúncia al centre de Campos (IV)
Quines mesures ha pres o prendrà la consellera d'Educació
davant el fet que el Círculo Balear hagi fet públic un examen
d'un alumne (http://circulobalear.com/265-el-gobierno-debaleares-del-pp-respalda-a-los-colegios-que-prohiben) i valori
públicament els criteris de correcció utilitzats per la seva
professora (amb nom enllaç de facebook inclosos)?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Denúncia al centre de Campos (II)
Considera o no la consellera Camps, d'acord amb els
informes d'Inspecció, que els equips directius del centre i de
l'institut de Campos van actuar correctament i d'acord amb la
normativa, en relació amb les denúncies sobre la llengua
d'ensenyament?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Nomenament de directors de centres

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

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats nomena directors de centre a persones que han
suspès el procés de selecció realitzat conformement amb la
resolució de dia 24 de març, com n'és el cas de l'IES Josep
Guàrdia d'Alaior, de l'IES de Sineu i de l'IES Borja Moll de
Palma?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Denúncia al centre de Campos (III)
Com valora la consellera d'Educació que el Círculo Balear
faci públic un examen d'un alumne (que tot i haver esborrat el
nom, les referències del text que l'acompanyen evidencien qui
n'és l'autor) i valori públicament els criteris de correcció
utilitzats per la seva professora (amb nom i enllaç de facebook
inclosos)?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Document final del Pacte d'estabilitat d'interins
Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats va eliminar del document final del Pacte
d'estabilitat d'interins els punts corresponents a les condicions
sociolaborals?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Normativa de selecció dels inspectors accidentals
Arran de la sentència del TSJIB que anulAla la normativa de
selecció dels inspectors accidentals, què pensa fer la Conselleria
d'Educació amb totes aquelles persones que van ser
seleccionades d'acord amb l'esmentada normativa?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Escolarització de primària amb els centres Aixa i Llaüt
Per quina raó s'ha concertat tota l'escolarització de primària
amb els centres Aixa i Llaüt situats al Parc BIT i només s'ha
concertat un aula a cadascun dels centres d'educació especial
Mater Misericordiae de Palma i Joan Mesquida de Manacor que
han denunciat repetidament la saturació d'alumnat d'aquestes
característiques?
Palma, a 16 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d'ocupació juvenil amb els joves i els
consells, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 23 de juliol de 2014).
RGE núm. 7245/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a serveis socials municipals, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a certificat de resident, dos anys després de la seva
reimplementació, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de juliol de
2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Política d’ocupació juvenil amb els joves i els consells
Fa un any el 26 de juliol el Govern de les Illes Balears
aprovà el Decret 39/2013, pel qual es regula l’organització i el
funcionament de la Comissió Interdepartamental per a
l’elaboració de les polítiques de joventut.
Aquest òrgan d’acord amb el decret del Govern té les
funcions de coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la
programació i l’execució de les polítiques del Govern en
matèria de joventut; i ateses les competències en joventut
transferides als consells de Menorca, Eivissa i Formentera, en
la seva disposició addicional única, preveu el règim de
funcionament de la Mesa Sectorial en matèria de joventut, com
a instrument de colAlaboració amb els consells titulars de la
competència de joventut, una mesa sectorial que garantint la
participació dels consells ha de reunir-se una vegada cada tres
mesos com a mínim.
Avui, sabem amb respostes del Govern que s’adjunten, que
malgrat el Programa de Garantia Juvenil és l’acció més
important dins el Pla d’Ocupació del Govern de les Illes
Balears, i una de les preocupacions més grans dels joves, ni la
Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de
joventut, ni la Mesa Sectorial en matèria de joventut s’han
reunit encara.
Les polítiques d’ocupació juvenil, el Programa de Garantia
Juvenil, compten amb un pressupost específic de 30 milions
d’euros entre el 2014-2017, dels quals 15 milions es preveuen
executar dins el 2014, 11 milions al 2015, i dos milions la resta
d’anys. Afecten tota la població fins a 25 anys que no té feina,
i suposa el compromís per part de l’administració de donar-los
a cada un d’aquests joves una resposta personalitzada de feina
o formació en el termini de 4 mesos d’estar inscrit en el
programa. Per tant és molt important, com preveuen les pròpies
Recomanacions del Consell d’Europa per la seva implantació,
la participació dels joves en el seu disseny i execució, i
evidentment la participació del Consell com a responsable a
Menorca de les polítiques de joventut.
El programa que ha de desenvolupar el Govern de les Illes
Balears, inclòs al Pla d’Ocupació, complementari del programa
d’incentius del Govern de l’Estat, preveu que amb aquests 30
milions d’euros s’arribi a un total de 12.500 joves de les illes en
quatre anys!!, i no són molts, atès que els joves que no treballen
ni estudien són a les Illes d’acord amb la darrera enquesta de
població activa del mes de març del 2014, els joves en atur més
els joves inactius que no estudien, són 33.000 a les Illes (un
33% dels joves de menys de 25 anys); a Menorca podrien ser
uns 9.000, i un 33%, suposaria la necessitat d’actuar sobre 2.900
joves. Per aquests motius és molt important la implicació de
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tots, i per tant lamentem la passivitat del Govern del consell
insular de dels de les Illes en la seva tasca de cooperació
institucional i de participació amb els joves.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que amb urgència recapti les aportacions per a
l’execució del Programa de Garantia Juvenil dels Joves i dels
Consells convocant amb la màxima celeritat la Comissió
Interdepartamental de joventut i la Mesa Sectorial de Joventut,
així com les entitats juvenils de les nostres illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que donant compliment a les propostes aprovades
per unanimitat al Parlament de les Illes, el Govern de les Illes
Balears comparegui per explicar l’execució del Programa de
Garantia Juvenil a les nostres illes, per tal de garantir l’execució
del Programa d’acord amb les propostes aprovades i amb la
participació dels joves i consells en el present any, recordant
que s’hauran d’executar 15 milions d’euros, en menys de 5
mesos, i hauríem d’arribar a molts joves de tots els indrets del
nostre complex territori.
Palma, a 14 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Illes Balears estableix models públics municipalitzats i atorga
als municipis instruments legals per poder desenvolupar-los.
La Llei de serveis socials, en el títol III, de Règim
competencial i organitzatiu, capítol I, de Competències de les
administracions públiques, i article 38, i d’acord amb l’ Estatut
d’Autonomia, estableix tota una sèrie de competències
municipals que d’aplicar-se la Llei 27/2013, de racionalització
i sostenibilitat de l'Administració Local, de 27 de desembre,
resultaria una vulneració clara d’aquest article. Així mateix, a
la Llei de serveis socials estableix en el seu títol VI el
finançament del sistema públic de serveis socials per garantir el
desenvolupament adequat de les competències municipals.
L’Estatut d’Autonomia contempla la possibilitat d’aprovar
un decret llei per raons d’extraordinària i urgent necessitat. La
reforma que ha realitzat el president Rajoy fa imprescindible, de
forma urgent, la determinació de com s’han de dur a terme les
previsions contingudes a la Llei 27/2013 a la vegada que s’ha de
garantir el model de serveis socials desenvolupat i consensuat
a les Illes Balears.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari MÉS proposa el
debat i la votació de la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en base a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de
serveis socials de les Balears, elabori un decret llei per garantir
que els serveis socials municipals continuïn amb les
competències atribuïdes per la legislació autonòmica anterior a
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, de 27 de desembre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Serveis socials municipals
C)
La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, de 27 de desembre, adapta la normativa
bàsica en matèria d’Administració Local per a l’aplicació dels
principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera.
Una de les parts fonamentals de l'esmentada llei se centra en la
prestació de determinats serveis locals, entre d’ells els serveis
socials.
Els serveis socials a les Illes Balears s’han desenvolupat des
dels ajuntaments. Aquesta llei suposaria un canvi de model de
la prestació de serveis, que no està recollit a cap legislació
vigent de la comunitat autònoma, ni respon a cap demanda
social ni a cap demanda de la política municipal.
L’Estatut d’Autonomia al capítol V, article 75, referit als
municipis, va en línia contrària del que s’estableix a Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, de 27 de desembre. Mentre aquesta aposta decididament
per la centralització de serveis, l’Estatut d’Autonomia de les

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Certificat de resident, dos anys després de la seva
reimplementació
“El Ministerio de Fomento pondrá en marcha en Balears
antes de final de año, concretamente antes de las Navidades, un
nuevo sistema telemático que permitirá comprar billetes para
viajar en avión o en transporte marítimo sin necesidad de
presentar el certificado de residencia”. Aquestes són les paraules
de la ministra de Foment transcrites i publicades a un diari de
les Illes Balears (UH 09/10/2012). La mateixa setmana el
conseller de Turisme Carlos Delgado reiterava en sessió
parlamentària aquest compromís del Govern de l’Estat.
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Val la pena recordar que des de dia 1 de setembre de 2012
els ciutadans de les Illes Balears hem d’acreditar el lloc de
residència amb un certificat per tal d’obtenir el descompte de
resident en els bitllets d’avió i vaixell. Aquesta mesura, que es
va introduir en els pressupostos generals de l'Estat de 2012,
pretenia evitar el frau en l'ús indegut del descompte de resident
que, segons el Ministeri de Foment, el mateix any 2012
s’emportà 285 milions d'euros. La introducció del certificat per
avalar la residència dels balears va ser també la justificació
perquè el govern central reduís en un 17% en relació amb 2011
la partida del pressupost general de l’Estat per a 2013 destinada
a subvencionar els bitllets d'avió a les Balears i les Canàries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a fer-se càrrec, mentre es mantingui l’obligació de
presentar el certificat de resident, de la taxa que han de pagar els
ciutadans per obtenir el corresponent certificat.

La decisió d’introduir la presentació del certificat de resident
va generar una oposició generalitzada en la societat de les Illes
Balears. La presidenta de l'Associació d'agències de viatges de
les Balears (Aviba), Sylvia Riera, considerà llavors que el
certificat només serviria per "embullar la troca: si es vol fer
frau, amb aquest nou sistema es pot continuar fent, perquè els
certificats es poden anar renovant. A més, no sé si compensa el
que esperen estalviar amb el trastorn que suposa modificar el
sistema a les companyies (per exemple, hi haurem d'adaptar el
sistema informàtic), als ajuntaments i als usuaris", que hauran
de pagar-lo en funció del municipi on estiguin empadronats.
Mentre que alguns ajuntaments, com Marratxí, l'expedeixen
gratuïtament, altres (és el cas de Palma) el fan pagar.

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A
PREGUNTES

El nou sistema telemàtic a què es referia la ministra de
Foment l'octubre de 2012 s’anomena SARA i es basa en
l’acreditació de la residència en el moment de la compra. Quan
un client compra un bitllet, a través del portal web de l'aerolínia
o naviliera, es realitza una consulta telemàtica a la base de dades
del Ministeri de Foment des de la qual es procedeix a validar si
el client és o no resident. Així, en el bitllet electrònic o en la
targeta d’embarcament d’un client resident a les Illes ja hi
constarà tal circumstància, la qual cosa farà innecessària la
presentació del certificat de resident.
La realitat és, emperò, que el sistema telemàtic SARA no
està un any després plenament implantat. Les companyies de
baix cost no el tenen incorporat i la resta de companyies que sí
l'hi tenen no el poden fer servir al cent per cent per dificultats
tècniques o de protecció de dades, amb la qual cosa la majoria
de viatgers continuen utilitzant el certificat de paper per
comprar els seus bitllets i/o per embarcar a l'avió.
Per les raons abans exposades, el Grup Parlamentari MÉS
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu malestar
i rebuig al Ministeri de Foment pel retard en la completa
implantació del sistema telemàtic SARA per a l'acreditació de
la residència a les Illes Balears en el moment de la compra d'un
bitllet, i poder gaudir així del descompte de resident en els
viatges en avió i en vaixell.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a modificar el marc normatiu per suspendre l’obligació
de presentar el certificat de resident per obtenir la corresponent
bonificació, alhora que l’insta a accelerar les gestions per tal
d’implantar el programa SARA.

Palma, a 17 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 8859/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a horaris
tècnics incendis/incendi d'Andratx. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).
Quins horaris varen fer durant l'extinció del foc d'Andratx
els tècnics d'extincions d'incendis des del dia que es va iniciar
fins l'1 d'agost de 2013?. Se solAlicita relació individual de
cada un dels tècnics que hi varen participar.
Els directors tècnics d'extinció (tècnics forestals del Servei
de Gestió Forestal i Protecció del Sòl i de l'IBANAT), que
assumiren la direcció i coordinació del Lloc de Comandament
Avançat en l'incendi forestal d'Andratx, varen mantenir torns
de 24 hores, tal com està establert a l'acord de la Comissió
Paritària (empresa i part social) de dia 19/05/2011 sobre
Jornades Especials, punt 4 "Per als casos de necessitat, es podrà
prolongar la jornada especial fins a 24 hores", durant tots els
dies en què l'incendi es va mantenir actiu, i es varen establir els
seus corresponents relleus de descans de 12 h, tal com ve
estipulat a l'article 34, punt 3 de l'Estatut dels Treballadors
"entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente
mediaran, como mínimo, doce horas".
A continuació es relacionen individualment per a cada
jornada de l'incendi:
26 de juliol: Yacob Galán Ferragut.
17 de juliol: Miguel Sintes Arnàiz.
28 de juliol: Tomeu Llabrés Salom.
29 de juliol: Miguel Sintes Arnàiz.
30 de juliol: Francisco Grimalt Falcó.
31 de juliol: Pep Solivellas Rotger.
1 d'agost: Francisco Grimalt Falcó.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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2012: 5.329.900,83i.
2013: 6.687.538,55i.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 85/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a gasoducte entre Mallorca
i Menorca (II). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

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

En cas que el Govern de l'Estat decideixi no executar el
gasoducte entre Mallorca i Menorca, quines actuacions té
previstes emprendre el Govern de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
E)

Diverses empreses han demostrat recentment l'interès a
realitzar infraestructures de distribució de gas natural a l'illa de
Menorca, mitjançant plantes de GNL, és a dir, amb
subministrament de vaixells.
Per això, tal i com estableix la normativa, el Govern treurà
en concurrència l'adjudicació de l'autorització administrativa
prèvia, i està prevista la creació d'una comissió consultiva de
caràcter tècnic i polític (amb representació de grups
parlamentaris) abans de publicar la concurrència esmentada.
Aquesta infraestructura haurà de facilitar el subministrament
de gas natural a l'illa de Menorca.
Palma, 4 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 86/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a gasoducte entre Mallorca
i Menorca (I). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Veu factible el Govern de les Illes Balears la construcció
del gasoducte entre Mallorca i Menorca?
Sí veig factible la construcció del gasoducte entre Mallorca
i Menorca, ja que la planificació energètica del sector
d'electricitat i gas per al període 2008-2016 preveu la
construcció d'un gasoducte submarí de transport secundari entre
les Illes de Mallorca i Menorca. Aquesta infraestructura figura
com a categoria B, pendent d'estudi que ha de fer el Ministeri
per a la seva justificació.
Palma, 7 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 529/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (II). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quina ha estat l'aportació de l'Estat, provinent del nivell
mínim de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència pels casos de gran dependència de grau II, l'any
2011, l'any 2012 i l'any 2013?
L'aportació de l'Estat, provinent del nivell mínim de la Llei
d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència pels casos de
gran dependència de grau II va ser:
2011: 4.826.323,48i.

A la Pregunta RGE núm. 679/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a prospeccions a
Eivissa. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quines gestions ha fet el Govern per aturar els projectes de
prospeccions petrolíferes i gasístiques davant les costes
d'Eivissa?
La comunitat autònoma de les Illes Balears ha estat
consultada com a administració pública i ha realitzat els
corresponents informes dins el procediment d'avaluació
d'impacte ambiental en relació a la Campanya Sísmica 3D en els
permisos, B, G, AM1, AM2 en el golf de València.
Tant la CMAIB mitjançant acords del Ple, com la DG de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic han enviat
els corresponents acords i informes al Ministeri en el sentit
d'oposar-se a les prospeccions petrolíferes per la seva previsible
afecció negativa ambiental.
ParalAlelament, el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori també ha enviat als Ministeris d'Indústria i Energia i
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient diverses cartes
exposant la preocupació i l'unànime rebuig de les prospeccions
petrolíferes marines per part del Govern i del Consell Insular
d'Eivissa, de les distintes formacions polítiques, dels distints
sectors socials i econòmics i dels ciutadans.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1458/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 1.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
Per què el Govern ha impulsat un segon casino a
Mallorca?
Tal i com s'explicava als antecedents del consurs que es va
publicar al BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012, la
convocatòria d'un concurs públic per a l'atorgament d'una nova
autorització d'instalAlació i explotació d'un casino de joc en
l'àmbit geogràfic de Mallorca va néixer de la demanda dels
sectors del joc i turístic, per tal de millorar la competitivitat i el
reposicionament del sector i atreure clients amb major potencial
econòmic.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

G)
A la Pregunta RGE núm. 1459/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 2.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
J)

Quants de casinos vol impulsar el Govern?
El Govern no es fixa com a objectiu impulsar un nombre
concret de casinos, sinó que, tal i com es reflecteix a l'exposició
de motius del Projecte de llei del joc, segueix una política de joc
responsable i de compatibilitzar l'activitat del joc amb l'activitat
turística.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

A la Pregunta RGE núm. 1462/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 5.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
Què pensa fer el Govern si el casino autoritzat al cenrte de
Palma no es pot dur a terme?
El Govern, com no pot ser d'altra manera, aplicarà el que es
preveu a la legislació vigent.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1460/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 3.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
Hi ha qualque problema en la implementació del segon
casino?
Des del punt de vista de la tramitació del concurs que s'ha
dut a terme per la Conselleria d'Economia i Competitivitat, no
existeix cap problema en l'autorització del casino. Tot i això, tal
i com recull el punt 12 de la resolució d'autorització: "Esta
autorización se otorga sin perjuicio de otras licencias,
autorizaciones, concesiones o cualquier otro trámite
administrativo que el adjudicatario haya de obtener de
cualquier otra administración para la instalación y apertura
del casino de juego".

Ordre de Publicació
K)

A la InterpelAlació RGE núm. 1876/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a model de
finançament autonòmic. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

InterpelAlam el Govern en matèria de finançament
autonòmic.
Adjuntem enllaç on es publica el document d'anàlisi que ha
fet el Govern de les Illes Balears en matèria de finançament
autonòmic:
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1839334.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
Ordre de Publicació
L)
Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1461/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, relativa a Casino, 4.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
és possible que el guanyador del segon concurs no pugui
fer el casino projectat per no complir paràmnetres de la
normativa urbanística?
Des del punt de vista de les bases del concurs que es va
publicar, així com s'acord amb la documentació presentada el
seu dia, l'adjudicació és conforme a l'ordenament jurídic. Tal i
com es recull a la resolució d'autorització, al seu punt 12: "Esta
autorización se otorga sin perjuicio de otras licencias,
autorizaciones, concesiones o cualquier otro trámite
administrativo que el adjudicatario haya de obtener de
cualquier otra administración para la instalación y apertura
del casino de juego; la Consejería de Economía y
Competitividad declina cualquier responsabilidad sobre ello,
tal y como prevé la base décima del concurso público".
Per tant, si és possible o no que el guanyador no pugui fer el
casino projectat no és una qüestió que es pugui respondre des
d'aquesta administració.

A la Pregunta RGE núm. 1978/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vot dels
consells escolars (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
És compatible la pretensió de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats de determinar el vot dels directors dels
centres docents als consells escolars amb el principi
constitucional del dret a la lliure expressió?
La conselleria compleix la normativa vigent i demana a tot
els funcionaris que acatin i compleixin el EBEP, especialment
els articles 52, 53 i 54.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 3004/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relativa a fons Feader
2014-2020 (II). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
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C. Foral de Navarra
País Basc
La Rioja

5,8%
2,3%
20,8%

7,5
2,0
12,1

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

Quina és l'aportació de l'estat del fons Feader que rebran
la resta de comunitats autònomes en el període 2014-2020?
Ordre de Publicació
N)

Assignació 2007-2013
Andalusia
Aragón
Princ. Astúries
Illes Balears
Canàries
Cantàbria
Castella-Lleó
Castella-La Manxa
Catalunya
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. de Madrid
Regió de Múrcia
C. Foral de Navarra
País Basc
La Rioja

Milions i
2.117,8
465,8
306,3
47,9
157,5
81,3
849,0
1.143,1
314,0
176,5
886,2
888,8
76,2
219,2
129,0
85,1
57,9

%
26,5%
5,8%
3,8%
0,6%
2,0%
1,0%
10,6%
14,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
2,7%
1,6%
1,1%
0,7%

Milions i
1.906,0
466,8
325,0
61,0
157,5
98,8
969,0
1.147,1
348,5
204,0
890,2
889,8
76,5
219,2
136,5
87,1
70,0

%
23,7%
5,8%
4,0%
0,8%
2,0%
1,2%
12,0%
14,2%
4,3%
2,5%
11,1%
11,1%
0,9%
2,7%
1,7%
1,1%
0,9%

Dif %
-10%
0,2%
6,1%
27,4%
0,0%
21,6%
14,1%
0,3%
11,0%
15,6%
0,4%
0,1%
0,4%
0,0%

Dif Mill i
-211,8
1,0
18,7
13,1
0,0
17,5
120,0
4,0
34,5
27,5
4,0
1,0
0,3
0,0

A la Pregunta RGE núm. 4239/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 11 d'abril.
(BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 11 d'abril de 2014?
10. Acord de separació i de designació d'un vocal del Consell
d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears, en
representació de les organitzacions empresarials.
11. Acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller de
Presidència l'autorització per iniciar l'expedient de resolució del
contracte del servei general de comunicació institucional del
Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article
317.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Palma, 4 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Assignació 2014-2020
Andalusia
Aragón
Princ. Astúries
Illes Balears
Canàries
Cantàbria
Castella-Lleó
Castella-La Manxa
Catalunya
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. de Madrid
Regió de Múrcia
C. Foral de Navarra
País Basc
La Rioja
Assignació 2014-2020
Andalusia
Aragón
Princ. Astúries
Illes Balears
Canàries
Cantàbria
Castella-Lleó
Castella-La Manxa
Catalunya
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. de Madrid
Regió de Múrcia

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 5035/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
modificacions al catàleg de dependència. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
Quines modificacions s'han produït en el catàleg de
dependència de l'any 2013 en relació al catàleg de
dependència de l'any 2012?
L'article 15 de la Llei 39/2006, de la dependència determina
quins són els serveis que compren el catàleg de serveis de la
dependència i estableix que:
"1.- El catàleg de serveis comprèn els serveis socials de
promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència,
en els termes que s'especifiquen en aquest capítol:
a) Els serveis de prevenció de les situacions de dependència
i els de promoció de l'autonomia personal.
b) Servei de Teleassistència.
c) Servei d'ajuda a domicili:
(i) Atenció a les necessitats de llar.
(ii) Atencions personals.
d) Servei de Centre de dia i de nit.
(i) Centre de dia per a majors.
(ii) Centre de dia per a menors de 65 anys.
(iii) Centre de dia d'atenció especialitzada.
(iv) Centre de nit
e) Servei d'atenció residencial:
(i) Residència de persones majors en situació de
dependència.
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(ii) Centre d'atenció a persones en situació de dependència,
en raó dels distints tipus de discapacitat.
2.- Els serveis socials establerts en l'apartat 1 es regulen sense
perjudici del previst a l'article 14 de la Llei 16/2003, de 28 de
maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut".
Durant l'any 2012 la Conselleria de Família i Serveis Socials
va prestar de forma efectiva els següents serveis de la Cartera de
Serveis de la Dependència:.
- Servei de Residència
- Servei de Centre de Dia
- Servei d'Atenció Primerenca; s'ha d'entendre l'atenció
primerenca per als infants en situació de dependència, com una
prestació en termes de servei de prevenció de les situacions de
dependència i promoció de l'autonomia personal.
Aquests serveis són els mateixos que s'apliquen des de la
posada en marxa de la Llei de Dependència a Balears.
Durant l'any 2013, a més dels serveis relacionats a l'apartat
anterior, es va ampliar la cartera de serveis de dependència amb
el programa pilot del Servei d'Ajuda a Domicili d'alta intensitat,
que té com a destinataris les persones amb un grau II i III de
dependència reconegut. Enguany, en 2014, també s'està
treballant per seguir introduint nous serveis a la cartera de
dependència de les Illes Balears.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears els anys 2012 i
2013 algun pagament a les empreses esmentades? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme,
empresa o entitat l'ha realitzat?
Analitzats i comprovats els creditors en el sistema
comptable, no es figura cap amb aquest nom.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 5678/14, 5680/14 i 5685/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a Massanella, Grupo Hotel Resort i
Gastalver. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears els anys 2012 i
2013 algun pagament a les empreses esmentades? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme,
empresa o entitat l'ha realitzat?
Analitzats i comprovats els creditors en el sistema
comptable, en figura més d'un amb aquest nom o el nom no és
exacta al que ens consta.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 5036/14 a 5038/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a revista Salut i Força els anys 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 151, de 16 de maig de 2014).
Ha rebut la revista Salut i Força qualque pagament del
Govern de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? En cas
afirmatiu, quina quantia? Quina ha estat la Conselleria que ha
gestionat el pagament?
El Govern de les Illes Balears, els anys 2011, 2012 i 2013 no
ha realitzat cap pagament a nom de la revista Salut i Força.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 5677/14, 5681/14 a 5684/14.
5686/14 a 5701/14, 5703/14 a 5707/14 i 5733/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a Flors Pep Lluís, Restaurante Portic, Restaurante La Libera,
Restaurante El Quijote, Gráficos Capó Leona, Barceló Viajes,
Princesita, Flores Borneo, Restaurante Ribello, Agua Salud
Balear, Restaurante Basmati, Grupo Iberostar, Cluc Náutico
Portitxol, Bar Mollet, Restaurante Club Náutico Molinar de
Levante, Restaurante Dehesa, Restaurante Es Baluard,
Restaurante Piccola Italiana, Viajes Llabrés, Restaurante
Santa Eulàlia, Eco Energy Balear, OH Palma Espectáculos,
Restaurante Cafetería Darsena, Floristería Miraverd,
Restaurante Diecisiete Grados, Disgraf, SL i Restaurante Marc
del Portitxol. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 5702/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Disseny
Gràfic Coll d'En Rabassa. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears els anys 2012 i
2013 algun pagament a l'empresa esmentada? En cas
afirmatiu, quina quantia i quina conselleria, organisme,
empresa o entitat l'ha realitzat?
Per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori: any 2012, 375,27 euros.
Per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats:
any 2012, 2.902,00 euros; any 2013, 994,62 euros.
Per part de la Conselleria de Turisme i Esports: any 2012,
1.047, 84 euros.
Per part de la Conselleria de Presidència: any 2012, 2.257,93
euros; any 2013, 244,42 euros.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
T)

A la InterpelAlació RGE núm. 5736/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a
política general sobre autonomia fiscal. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb
la seva política general relativa a l'autonomia fiscal.

Quants d'envasos suposa la facturació a l'Ibsalut de la
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá l'any 2013? Quina va ser
la facturació que va presentar la farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá a l'Ibsalut el primer semestre, el segon, el tercer i el
quart de l'any 2013? Quants d'envasos suposen aquestes
facturacions?
Consum de la farmàcia 1837 desglossat per TSI i trimestre per
l'any 2013:

Adjuntem enllaç on s'inclou el document que, en l'apartat
dos, explica el posicionament del Govern en matèria
d'autonomia fiscal:
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1839334

1r trimestre PREE 5994/14 i 5995/14
Import: 223.062,69; Envasos: 14.223
2n trimestre PREE 5994/14 i 5996/14
Import: 226.080,69; Envasos: 14.441

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

3r trimestre PREE 5994/14 i 5997/14
Import: 213.483,79; Envasos: 14.088
Ordre de Publicació
4t trimestre PREE 5994/14 i 5998/14
Import: 222.882,41; Envasos: 14.778

U)
A les Preguntes RGE núm. 5912/14 i 5924/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
quantitats aportades a Fangueret, SA i a Salud Ediciones per
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a Salut&Força i a Salud
Ediciones els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
Analitzats i comprovats els creditors en el sistema
comptable. no es figura cap amb aquest nom.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 5933/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a Fangueret, SL els anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
Conselleria d'Afers Socials:
Febrer 2011: dos pagaments de 590,00 euros.
Febrer 2013: un pagament de 590,00 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 6106/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries
de mobilitat. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Preveu la Conselleria un canvi en la temporalització de les
beques universitàries de mobilitat de manera que es puguin
cobrar abans d'haver-se acabat el mandat escolar afectat, o
fins i tot en una part a l'inici d'aquests?
Atès el fet que les ajudes de desplaçament per cursar estudis
oficials a alguna universitat espanyola que convoca la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats són incompatibles
amb les beques que es puguin rebre de qualsevol administració
o qualsevol altra ajuda d'entitats públiques o privades, no és
possible disposar de les dades necessàries per fer les
comprovacions pertinents fins al moment en què s'hagin resolt
les convocatòries del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Els canvis relatius a la concessió del component variable de
la beca del Ministeri han retardat la seva concessió definitiva
fins al mes de maig. Per tant, no és possible canviar la
temporalització de la tramitació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
Ordre de Publicació
Z)
Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 5994/14 a 5998/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a facturació envasos a la farmàcia del Sr. Bauzá 2013 i
facturació farmàcia del Sr. Bauzá els primer, segon, tercer i
quart trimestre del 2013. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).

A la Pregunta RGE núm. 6011/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a gestió
residències Eivissa. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).
Té intenció la Conselleria de convocar concurs per a la
gestió de la residència d'Eivissa pendent de posar en marxa?
La Conselleria de Família i Benestar Social, a través de la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de

10490

BOPIB núm. 161 - 25 de juliol de 2014

l'Autonomia Personal de les Illes Balears, ha convocat un
procediment obert per contractar la gestió de la Residència de
Sant Antoni de Portmany (Eivissa), pendent de posar en marxa,
l'anunci de licitació del qual s'ha publicat al BOIB de dia 5 de
juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 6341/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni
amb el Centre de Gestió Ètica de l'Empresa. (BOPIB núm. 156,
de 20 de juny de 2014).
Es manté per a l'any 2014 el Conveni amb el Centre de
Gestió Ètica de l'Empresa?

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 6253/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 6 de juny.
(BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 6 de juny de 2014?
14. Proposta d'acord pel qual se solAlicita al Parlament de les
Illes Balears la convocatòria de sessions extraordinàries, amb
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, per a la
tramitació del Projecte de llei de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears (RGE núm.
1522/14).
15. Proposta d'acord pel qual se solAlicita al Parlament de les
Illes Balears la convocatòria de sessions extraordinàries, amb
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, per a la
tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2005,
de 21 de juny, de ports de les Illes Balears (RGE núm. 2901/14).
16. Proposta d'acord pel qual se solAlicita al Parlament de les
Illes Balears la convocatòria de sessions extraordinàries, amb
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, i la
declaració d'urgència per a la tramitació del Projecte de llei del
joc i les apostes a les Illes Balears.
17. Proposta d'acord pel qual se solAlicita al Parlament de les
Illes Balears la convocatòria de sessions extraordinàries, amb
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, i la
declaració d'urgència per a la tramitació del Projecte de llei
d'ordenació minera de les Illes Balears (RGE núm. 5615/14).
Palma, 4 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 6308/14, 6478/14 i 6479/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a agenda de la consellera de 16 i de 23 de
gener de 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Quina va ser l'agenda oficial de la consellera dia 16 de i dia
23 de gener de 2014?
L'activitat que se solAlicita està descrita a la resposta que es
va donar a la pregunta escrita 3059/14.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

D'acord amb la clàusula 6 del Conveni de ColAlaboració
entre la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació i el Centre per a la Gestió Ètica de l'Empresa
(Eticentre) per fomentar la Responsabilitat Social Empresarial,
el Conveni es prorrogarà automàticament per anys naturals,
llevat que alguna de les parts manifesti per escrit la seva
voluntat de rescindir-lo, i aquest fet no s'ha produït. Per tant, es
manté per a l'any 2014 la vigència d'aquest conveni.
Palma, 3 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 6342/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni
amb el Centre de Gestió Ètica d'Empresa (II).(BOPIB núm.
156, de 20 de juny de 2014).
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 nom de l'empresa i data
d'incorporació.
No hi ha hagut cap incorporació des de la vigència del
conveni.
Palma, 3 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 6343/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni
amb el Centre de Gestió Ètica de l'Empresa (III). (BOPIB núm.
156, de 20 de juny de 2014).
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 s'especifiqui la quantia i el motiu
de la mateixa.
No s'ha derivat cap despesa del Conveni entre Eticentre i
l'anterior Vicepresidència econòmica, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació.
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Palma, 3 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 6349/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014).
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de maig de 2014?

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 6350/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Fusteret, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de
juny de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de maig de 2014?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de maig de 2014 ha estat de 15 menors/joves (més
2 no retorns.
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

3.001.773,25i.
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda econòmica familiar
de dependència del mes de maig de 2014?
7.893 beneficiaris.
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de maig
de 2014?
160 beneficiaris.
De la quantia total de la nòmina del mes de maig de 2014,
de l'ajuda econòmica de dependència , quina part correspon a
endarreriments?
875.933,37i.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 6351/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Mussol, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny
de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de maig de 2014?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de maig de 2014 ha estat de 17 menors/joves.

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de maig de 2014?
La nòmina es va fer efectiva el 29 de maig de 2014 (fons
UGE).
Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de maig de 2014?
105 persones.
Quantes solAlicituds de dependència s'han registrat el mes
de maig de 2014?
174 solAlicituds.
Quantes valoracions de dependència s'han signat el mes de
maig de 2014?
270 valoracions.
Quantes resolucions de dependència s'han signat el mes de
maig de 2014?
354 resolucions.
Palma, 26 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 6352/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny
de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de maig de 2014?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de maig de 2014 ha estat de 61 menors/joves (més
7 no retorns i més 1 caps de setmana.
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6353/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
Medi Obert. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de maig de 2014?
Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, Llei
Orgànica 5/2000, de 2 de gener, que ha estat atesos són 1.222 en
el mes de maig de 2014.
Palma, 23 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 6354/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
al Centre Es Fusteret, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de
juny de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de maig 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
maig de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:
Maig 2014.
1a setmana del 01 al 04; 2a setmana del 05 al 11; 3a setmana del
12 al 18; 4a setmana del 19 al 25; 5a setmana del 26 al 31:
Internament en règim semiobert; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert; Permanència de cap de setmana en centre: 0
Total: 0
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 6355/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
al Centre Es Pinaret, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de
juny de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de maig 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 maig
de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura corresponent:
Maig 2014.
1a setmana del 01 al 04;
Internament en règim semiobert; Internament en règim obert;

Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert: 0; Permanència de cap de setmana en centre: 1
2a setmana del 05 al 11;
Internament en règim semiobert: 1; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert: 0; Permanència de cap de setmana en centre: 1
3a setmana del 12 al 18;
Internament en règim semiobert: 2; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert; Permanència de cap de setmana en centre: 0
4a setmana del 19 al 25;
Internament en règim semiobert: 2; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert; Permanència de cap de setmana en centre: 0
5a setmana del 26 al 31
Internament en règim semiobert: 2; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert; Permanència de cap de setmana en centre: 0
Total: Internament en règim semiobert: 7; Internament en règim
obert; Internament en règim tancat; Internament terapèutic en
règim obert: 0 Permanència de cap de setmana en centre: 2
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 6356/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
al Centre Es Mussol, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de
juny de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de maig 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
maig de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:
Maig 2014.
1a setmana del 01 al 04; 2a setmana del 05 al 11; 3a setmana del
12 al 18; 4a setmana del 19 al 25; 5a setmana del 26 al 31:
Internament en règim semiobert; Internament en règim obert;
Internament en règim tancat; Internament terapèutic en règim
obert; Permanència de cap de setmana en centre: 0
Total: 0
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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AN)
A la Pregunta RGE núm. 6384/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a auxiliars de
conversa. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Dia 12 de desembre la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats tenia contractats 116 auxiliars de conversa, en
quins centres docents de les Illes Balears prestaven els seus
serveis, segregats per illes i amb expressió de les hores
d'assistència efectiva a cada centre?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats tenia 115
auxiliars de conversa contractats i no 116 auxiliars, ja que un
d'ells va renunciar al programa abans de començar a prestar els
seus serveis al centre docent corresponent.
El resum per illa i nombre d'auxiliars és el següent:
Mallorca
Total centres amb auxiliar: 162
22 auxiliars a jornada completa (12 hores) a un centre
70 auxiliars que reparteixen la jornada entre 2 centres (6
hores per centre)
Menorca
Total centres amb auxiliar: 16
2 auxiliars a jornada completa (12 hores) a un centre
7 auxiliars que reparteixen la jornada entre 2 centres (6
hores per centre)
Eivissa
Total centres amb auxiliar: 24
2 auxiliars a jornada completa (12 hores) a un centre
11 auxiliars que reparteixen la jornada entre 2 centres (6
hores per centre)
Formentera
Total centres amb auxiliar: 2
1 auxiliar que es reparteix la jornada entre els 2 centres (6
hores per centre)
En el llistat adjunt s'especifiquen els centres docents on han
prestat els seus serveis, segregats per illes i amb l'expressió de
les hores d'assistència a cada centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
El llistat esmentat queda dipositat al Registre General de
la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 6387/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
subvencions, ajuts econòmics o contractes signats amb
l'Institut de Política Familiar. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny
de 2014).
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.
No hi ha cap subvenció, ajuda econòmica o contracte signat
per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials amb
l'Institut de Política Familiar de les Illes Balears durant els anys
2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 6399/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13 de juny.
(BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de juny de 2014?
No n'hi va haver cap.
Palma, 8 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 6522/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 20 de juny.
(BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 20 de juny de 2014?

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6385/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cartes del
director de l'IES Josep M Quadrado de Ciutadella (I). (BOPIB
núm. 156, de 20 de juny de 2014).
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?
Necessitaríem els números de registre d'aquestes, ja que és
un requisit imprescindible per localitzar-les.

13. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia de
despesa pluriennal a l'empresa Multimèdia de les Illes Balears,
SA, relativa a la licitació d'un contracte de serveis de transport
i difusió de televisió.
14. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la Fundació d'Atenció
i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears per iniciar l'expedient de despesa
corresponent al contracte mixt de serveis per a la gestió de 70
places residencials de la Residència per a persones majors de
Sant Antoni de Portmany (Eivissa) i d'arrendament d'indústria
de 24 places residencials, del centre de dia i de la bugaderia.
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Palma, 4 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'explicar el sistema de finançament de la
implantació de la LOMQE a les Illes Balears, concretament de
l'FP bàsica i els itineraris de 3r i 4t d'ESO.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
RGE núm. 7368/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Director General de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre els motius
i criteris per als nous nomenaments dels directors a IB3 Ràdio
i Televisió.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Director General de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre els motius i criteris per als nous nomenaments dels
directors a IB3 Ràdio i Televisió, i acorda que la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
acordi la compareixença esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 7403/14, d'una cinquena part de diputats
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre l'inici del curs 2014-2015.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'explicar l'inici del curs 2014-2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 7401/14, d'una cinquena part de diputats
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre les circumstàncies del final del curs 20132014.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'explicar les circumstàncies del final del curs
2013-2014 en relació amb els projectes de TIL dels centres i els
canvis d'equips directius.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 7402/14, d'una cinquena part de diputats
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre el sistema de finançament de la
implantació de la LOMQE.

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 7404/14, d'una cinquena part de diputats
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les accions contra la dignitat i els drets de les
dones.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre les accions contra la dignitat
i els drets de les dones que s'han fet públiques a la zona de
Magaluf aquest estiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1458/14 a 1462/14.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7153/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
l'article 168.2 del Reglament de la cambra, ordena que les
preguntes esmentades, relatives a casino (1 a 5) (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer d'enguany), presentades pel diputat Sr.
Miquel A. Mas i Colom, s'incloguin a la primera sessió de la
Comissió d'Economia on rebran el tractament de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels vicepresidents i dels secretaris de la
Mesa de la cambra (una per càrrec) que estan dotades
pressupostàriament.
B. La Sra. Sandra Fernández i Navarro, adscrita com a personal
eventual al servei del vicepresident primer del Parlament de
les Illes Balears, Hble. Sr. Pere Palau i Torres, es troba en
situació de baixa per maternitat des del dia 11 de juliol de
2014.
C. El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears,
Hble. Sr. Pere Palau i Torres, solAlicita el nomenament de la
Sra. Paula Torres i Costa com a personal eventual adsctita
al servei del vicepresident primer de la cambra mentre duri
la baixa per maternitat de la Sra. Sandra Fernández i
Navarro.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 7062/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7169/14 i 7319/14, presentats pel Grup Parlamentari Socialista
i pel Grup Parlamentari MÉS, respectivament, i, conformement
amb l'article 98 del Reglament de la cambra, amplia el termini
de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat (publicat
al BOPIB núm. 160, de 18 de juliol d'enguany) fins al dia 18
d'agost de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 23 de juliol de 2014,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Paula Torres i Costa com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrit al
servei del vicepresident primer, Hble. Sr. Pere Palau i
Torres, amb efectes econòmics i administratius des de dia 23
de juliol de 2014; exclusivament mentre duri la baixa per
maternitat de la Sra. Sandra Fernández i Navarro.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)

Ordre de Publicació
C)

Cessament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada amb l'escrit amb RGS núm. 1483/2011 de dia
8 de juny de 2011, la Sra. Isabel Ramallo i Alcover va ser
nomenada com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i que estan
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 7431/2014 de dia 22 de juliol de
2014, solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Bisellach i
Bestard, com a personal eventual adscrit al servei del grup
esmentat.

Atès l’escrit RGE núm. 7430/2014, de dia 22 de juliol de
2014, mitjançant el qual la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes
econòmics i administratius des de dia 23 de juliol de 2014.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 23 de juliol de 2014, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,

Atès allò aprovat per la Mesa dia 23 de juliol de 2014, i en
ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

Resolc:
1. El cessament de la Sra. Isabel Ramallo i Alcover com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a cap de negociat (i retribucions com les rebudes per un
funcionari del grup C1, nivell 23) adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 23 de juliol de 2014.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

1. Nomenar el Sr. Miguel Bisellach i Bestard com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1/C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 24 de juliol de 2014.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 23 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.
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