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CN) RGE núm. 8051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci de
Transports de Mallorca (4). 10610
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per intervenció quirúrgica a l'Hospital de Formentera. 10611

CS) RGE núm. 8109/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor. 10611

CT) RGE núm. 8110/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca. 10611

CU) RGE núm. 8111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer. 10611

CV) RGE núm. 8112/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari de Son Espases. 10612

CX) RGE núm. 8113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital d'Eivissa. 10612

CY) RGE núm. 8114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital d'Inca. 10612

CZ) RGE núm. 8115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital de Formentera. 10612

DA) RGE núm. 8116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital de Manacor. 10612

DB) RGE núm. 8117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital de Menorca. 10612

DC) RGE núm. 8118/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer. 10612

DD) RGE núm. 8119/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per consulta externa a l'Hospital Universitari de Son Espases. 10613

DE) RGE núm. 8120/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital d'Eivissa. 10613

DF) RGE núm. 8121/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital d'Inca. 10613

DG) RGE núm. 8122/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital de Formentera. 10613

DH) RGE núm. 8123/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital de Manacor. 10613

DI) RGE núm. 8124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital de Menorca. 10613
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DJ) RGE núm. 8125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital de Son Llàtzer. 10613

DK) RGE núm. 8126/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per proves complementàries a l'Hospital Universitari de Son Espases. 10614

DL) RGE núm. 8127/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. 10614

DM) RGE núm. 8128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. 10614

DN) RGE núm. 8129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. 10614

DO) RGE núm. 8130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. 10614

DP) RGE núm. 8131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. 10614

DQ) RGE núm. 8132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. 10615

DR) RGE núm. 8133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son Espases. 10615

DS) RGE núm. 8134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital d'Eivissa. 10615

DT) RGE núm. 8135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital d'Inca. 10615

DU) RGE núm. 8136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital de Formentera. 10615

DV) RGE núm. 8137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital de Manacor. 10615

DX) RGE núm. 8138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital de Menorca. 10615

DY) RGE núm. 8139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital Son Llàtzer. 10616

DZ) RGE núm. 8140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans en
funcionament a l'Hospital Universitari de Son Espases. 10616

EA) RGE núm. 8141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als hospitals
públics. 10616

EB) RGE núm. 8142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
als hospitals públics. 10616

EC) RGE núm. 8143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
als hospitals públics. 10616

ED) RGE núm. 8144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a l'Hospital
Verge de la Salut. 10616

EE) RGE núm. 8145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut. 10616
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EF) RGE núm. 8146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades. 10616

EG) RGE núm. 8147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades facturades al Servei de Salut. 10617

EH) RGE núm. 8148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat abonada
per IVE a clíniques privades autoritzades facturades al Servei de Salut. 10617

EI) RGE núm. 8149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades amb solAlicitud de reintegrament de despeses. 10617

EJ) RGE núm. 8150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats abonades
per IVE a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de reintegrament de despeses. 10617

EK) RGE núm. 8151/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues als hospitals públics. 10617

EL) RGE núm. 8152/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues als hospitals públics declarats objectors. 10618

EM) RGE núm. 8153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals prescrits a l'Ib-salut. 10618

EN) RGE núm. 8154/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines
acollits al PADI. 10618

EO) RGE núm. 8155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de cànon preestablert. 10618

EP) RGE núm. 8156/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de cànon variable. 10618

EQ) RGE núm. 8157/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. 10618

ER) RGE núm. 8159/14, 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 29 d'agost. 10618

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 8185/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per als
joves en situació d'atur. 10619

B) RGE núm. 8186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reordenació
de les instalAlacions portuàries. 10620

C) RGE núm. 8187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret d'horaris
especials dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 10620

D) RGE núm. 8188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una
factoria d'innovació. 10620

E) RGE núm. 8189/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canal de
Menorca a la llista de LIC de la Xarxa Natura 2000. 10620

F) RGE núm. 8190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment en la
recaptació dels imposts. 10620

G) RGE núm. 8191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
acadèmics del curs 2013-2014. 10620
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H) RGE núm. 8192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la pobresa
energètica. 10620

I) RGE núm. 8193/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en tecnologia contra el foc. 10621

J) RGE núm. 8194/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.
10621

K) RGE núm. 8195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments d'aquest estiu a Magaluf. 10621

L) RGE núm. 8196/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amagar informació
sobre les prospeccions. 10621

M) RGE núm. 8197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts de l'Estat
per al 2015. 10621

N) RGE núm. 8198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou cas de corrupció
amb Son Espases. 10621

O) RGE núm. 8199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalitat a l'inici
de curs. 10622

P) RGE núm. 8200/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prioritats. 10622

Q) RGE núm. 8203/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions.
10622

R) RGE núm. 8204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comissió d'investigació
de Son Espases. 10622

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7608/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes. 10624

B) RGE núm. 7609/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma electoral per
triar l'alcalde de la llista més votada. 10624

C) RGE núm. 7610/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de retallades
del Govern de les Illes Balears. 10624

D) RGE núm. 7611/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació d'excedència
de l'expresident Matas com a funcionari de la CAIB. 10624

E) RGE núm. 7612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments a IB3
Ràdio i TV. 10624

F) RGE núm. 7614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu balança
fiscal. 10624

G) RGE núm. 7615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions per
corregir el desequilibri de la balança fiscal. 10625

H) RGE núm. 7616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a èxits per reduir
el dèficit fiscal. 10625

I) RGE núm. 7617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. 10625
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J) RGE núm. 7618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta de règim
especial de les Illes Balears. 10625

K) RGE núm. 7619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
creixement del PIB de les Illes Balears per a 2015. 10625

L) RGE núm. 7620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (1). 10625

M) RGE núm. 7621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (2). 10626

N) RGE núm. 7622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (3). 10626

O) RGE núm. 7623/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (4). 10626

P) RGE núm. 7675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de director-
coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior (1). 10626

Q) RGE núm. 7676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de director-
coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior (2). 10626

R) RGE núm. 7677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de director-
coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior (3). 10626

S) RGE núm. 7678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de director-
coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior (4). 10627

T) RGE núm. 7831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament (I). 10627

U) RGE núm. 7832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament (II). 10627

V) RGE núm. 7833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament (III). 10627

X) RGE núm. 7834/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas Scala.
10627

Y) RGE núm. 7907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del director
de l'Orquestra Simfònica (I). 10627

Z) RGE núm. 7908/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del director
de l'Orquestra Simfònica (II). 10628

AA) RGE núm. 7909/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves contractacions
a l'Orquestra Simfònica (I). 10628

AB) RGE núm. 7910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves contractacions
a l'Orquestra Simfònica (II). 10628

AC) RGE núm. 7911/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves contractacions
a l'Orquestra Simfònica (III). 10628

AD) RGE núm. 7912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves contractacions
a l'Orquestra Simfònica (IV). 10628

AE) RGE núm. 7913/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del gerent
del consorci. 10628
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AF) RGE núm. 7914/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estabilitat de
l'Orquestra Simfònica. 10629

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 7683/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques de salut mental. 10629

B) RGE núm. 7737/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació en la gestió juntament amb el coordinador i facilitar
d'slots i bonificació de taxes pel seu nou sistema de finançament en els aeroports de la nostra comunitat autònoma (a tramitar pel
procediment d'urgència). 10630

C) RGE núm. 7930/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme de qualitat. 10631

D) RGE núm. 7931/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Congressos. 10632

E) RGE núm. 8090/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, relativa a privatització de l'ens públic AENA. 10633

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fresh-start. 10634

B) RGE núm. 7915/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de places de docents interins. 10635

C) RGE núm. 7916/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de l'emperador August. 10636

D) RGE núm. 7917/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora de Santa Eulària. 10636

E) RGE núm. 8104/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Biblioteca de Can Sales. 10637

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5161/12,  presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a  campanyes ús
racional del medicament. 10637

B) A la Pregunta RGE núm. 15121/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
hospitalització (II). 10637

C) A la Pregunta RGE núm. 15170/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a servei d'oncologia
radioteràpica (XXXI). 10638

D) A la Pregunta RGE núm. 15259/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targetes sanitàries.
10638

E) A la Pregunta RGE núm. 15477/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de reumatòlegs
al Servei de salut. 10638

F) A la Pregunta RGE núm. 15478/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió de nombre de
reumatòlegs al Servei de salut. 10638

G) A la Pregunta RGE núm. 59/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inseminació artificial.
10639

H) A la Pregunta RGE núm. 100/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a radioteràpia del nou hospital
de Can Misses d'Eivissa. 10639

I) A la Pregunta RGE núm. 483/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (VI). 10639

J) A la Pregunta RGE núm. 484/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (VII). 10639
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K) A la Pregunta RGE núm. 544/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de vacunació
antigripal (I). 10640

L) A la Pregunta RGE núm. 545/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de vacunació
antigripal (II). 10640

M) A la Pregunta RGE núm. 548/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de vacunació
antigripal (V). 10640

N) A la Pregunta RGE núm. 1096/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a canvis produïts als serveis
centrals del Servei de Salut. 10640

O) A la Pregunta RGE núm. 1686/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a nòmines cobrades des de
la pujada de sou dels membres del gabinet del president. 10640

P) A la Pregunta RGE núm. 1687/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució del cobrat des de
la pujada de sou dels membres del Gabinet del president 10641

Q) A la Pregunta RGE núm. 2555/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a nou Hospital Can
Misses (III). 10641

R) A la Pregunta RGE núm. 2581/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria a l'Hospital
Comarcal d'Inca 4. 10641

S) A la Pregunta RGE núm. 2817/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagament targeta
bàsica 2013. 10641

T) A la Pregunta RGE núm. 3905/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció d'infermeria d'atenció primària Mallorca. 10641

U) A la Pregunta RGE núm. 3958/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
subdirecció de gestió i serveis sanitaris del Sector Sanitari de Tramuntana. 10642

V) A la Pregunta RGE núm. 3981/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció gerent de l'Àrea de Salut de Menorca. 10642

X) A la Pregunta RGE núm. 3982/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció gerent de l'Àrea de Salut de Menorca (II). 10642

Y) A la Pregunta RGE núm. 3983/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca. 10642

Z) A la Pregunta RGE núm. 3984/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca (II). 10642

AA) A la Pregunta RGE núm. 3985/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut de Menorca. 10642

AB) A les Preguntes RGE núm. 3986/14 i 3989/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
retribució de la direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut de Menorca (II) i de la subdirecció mèdica de l'Àrea de Salut de
Menorca . 10643

AC) A la Pregunta RGE núm. 3987/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció d'infermeria de l'Àrea de Salut de Menorca. 10643

AD) A la Pregunta RGE núm. 3988/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de la
direcció d'infermeria de l'Àrea de Salut de Menorca (II). 10643

AE) A la Pregunta RGE núm. 4270/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a citologies de cribratge
solAlicitades. 10643

AF) A la Pregunta RGE núm. 4310/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estalvi per bolquers.
10643
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AG) A la Pregunta RGE núm. 5055/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, abril 2014 (II). 10643

AH) A la Pregunta RGE núm. 5139/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria de Salut amb Grupotel Resorts. 10644

AI) A la Pregunta RGE núm. 5157/14, presentada per l'Hble, Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria de Salut amb Barceló Viajes, SA. 10644

AJ) A la Pregunta RGE núm. 5679/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a MIAN.
10644

AK) A les Preguntes RGE núm. 5714/14 i 5715/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Son Espases i taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Son Dureta. 10644

AL) A la Pregunta RGE núm. 5716/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital d'Inca. 10644

AM) A la Pregunta RGE núm. 5717/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a taxes d'infeccions
nosocomials a l'Hospital Son Llàtzer. 10644

AN) A la Pregunta RGE núm. 5907/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salud Ediciones per la Presidència del Govern. 10645

AO) A la Pregunta RGE núm. 5917/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salud Ediciones per l'Ibsalut. 10645

AP) A la Pregunta RGE núm. 5938/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL per la Presidència del Govern. 10645

AQ) A la Pregunta RGE núm. 6328/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals públics, maig 2014. 10645

AR) A la Pregunta RGE núm. 6357/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, maig 2014.
10645

AS) A la Pregunta RGE núm. 6358/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció càncer de
mama, maig 2014. 10645

AT) A la Pregunta RGE núm. 6363/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, maig 2014. 10646

AU) A la Pregunta RGE núm. 6386/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a campanya publicitària
del TIL. 10646

AV) A les Preguntes RGE núm. 6482/14 a 6484/14 i 6669/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez,
relatives a solAlicitud de plaça a l'escola pública  (Mallorca, Menorca, Eivissa) i a adjudicació de places del curs 2014-2015 (IV).

10646

AX) A la Pregunta RGE núm. 6494/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients derivats
al centre Sant Joan de Déu, Clínic Balear de Son Verí. 10646

AY) A la Pregunta RGE núm. 6645/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a personal eventual
contractat per la Conselleria de Salut. 10646

AZ) A les Preguntes RGE núm. 6666/14 a 6668/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
adjudicació places 2014-2015 (I, II i III). 10646

BA) A la Pregunta RGE núm. 6672/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funció o funcions de la
lingüista de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 10647

BB) A la Pregunta RGE núm. 6673/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lingüista de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. 10647
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BC) A la Pregunta RGE núm. 6709/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 27 de juny. 10647

BD) A la Pregunta RGE núm. 6722/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a connectivitat aèria.
10647

BE) A la Pregunta RGE núm. 6761/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer.
10647

BF) A la Pregunta RGE núm. 6762/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer (II).
10648

BG) A la Pregunta RGE núm. 6763/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer (III).
10648

BH) A les Preguntes RGE núm. 6791/14 a 6794/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  IVE a
hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE quirúrgiques a hospitals públics i a IVE a l'Hospital Verge de la Salut.

10648

BI) A la Pregunta RGE núm. 6795/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a  IVE a clíniques privades
autoritzades. 10648

BJ) A la Pregunta RGE núm. 6798/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
a l'Hospital Verge de la Salut. 10648

BK) A les Preguntes RGE núm. 6799/14 i 6800/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics i als hospitals públics objectors. 10648

BL) A les Preguntes RGE núm. 6821/14, 6822/14, 6824/14 i 6825/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives
a desplaçaments malalts 2014 (I, II, IV i V). 10649

BM) A la Pregunta RGE núm. 6843/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ruptura
climatitzadors Son Espases. 10649

BN) A les Preguntes RGE núm. 6854/14 i 6855/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a colAlaboració
amb iniciatives de les diferents productores i accions que han fet diferents productores 10649

BO) A les Preguntes RGE núm. 6856/14 i 6857/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a suport o
colAlaboració que es donen a les iniciatives o accions de productores (Ii II). 10650

BP) A la Pregunta RGE núm. 6858/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a produccions audiovisuals
fetes a les Illes. 10650

BQ) A la Pregunta RGE núm. 6866/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nou copagament
farmacèutic (I). 10650

BR) A la Pregunta RGE núm. 6874/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica (I). 10650

BS) A la Pregunta RGE núm. 6875/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica (II). 10650

BT) A la Pregunta RGE núm. 6887/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a decret d'horaris especials
a Cabrera. 10651

BU) A la Pregunta RGE núm. 6889/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures excepcionals
finançades per l'Estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (I). 10651

BV) A la Pregunta RGE núm. 6890/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures excepcionals
finançades per l'Estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (II). 10651

BW) A la Pregunta RGE núm. 6891/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures excepcionals
finançades per l'Estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (III). 10651
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BY) A la Pregunta RGE núm. 6893/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a grups d'investigació de
l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA). 10651

BZ) A la Pregunta RGE núm. 6923/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 4 de juliol. 10652

CA) A les Pregunta RGE núm. 6930/14 i 6936/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
assistència dels consellers a les sessions parlamentàries i a dietes del sector públic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 10652

CB) A la Pregunta RGE núm. 6932/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes sector públic
a la Conselleria d'Administracions Públiques. 10652

CC) A la Pregunta RGE núm. 6934/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes sector públic
a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 10652

CD) A la Pregunta RGE núm. 6937/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  dietes sector públic
a la Conselleria de Turisme i Esports. 10653

CE) A la Pregunta RGE núm. 6938/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes del sector
públic a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 10653

CF) A la Pregunta RGE núm. 6959/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, juny
2014. 10653

CG) A la Pregunta RGE núm. 6967/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, juny 2014.
10653

CH) A la Pregunta RGE núm. 6968/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció càncer
de mama, juny 2014. 10654

CI) A la Pregunta RGE núm. 6999/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya de
conscienciació de turistes i empreses (I). 10654

CJ) A la Pregunta RGE núm. 7000/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya de
conscienciació de turistes i empreses (II). 10654

CK) A la Pregunta RGE núm. 7001/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a Consell
Assessor de turisme (I). 10654

CL) A la Pregunta RGE núm. 7002/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a Consell Assessor
de turisme (II). 10654

CM) A la Pregunta RGE núm. 7003/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a Mesa de batles
pel turisme. 10654

CN) A les Preguntes RGE núm. 7004/14 i 7005/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relatives
a turisme sexual (I i II). 10654

CO) A les Preguntes RGE núm. 7022/14 a 7025/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a Port de
Ciutadella (I a IV). 10655

CP) A la Pregunta RGE núm. 7026/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a peticions municipals.
10655

CQ) A la Pregunta RGE núm. 7032/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones turístiques
madures (I). 10655

CR) A la Pregunta RGE núm. 7033/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones turístiques
madures (II). 10655

CS) A la Pregunta RGE núm. 7034/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones turístiques
madures (III). 10656
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CT) A la Pregunta RGE núm. 7035/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya per
millorar la imatge de Magaluf (I). 10656

CU) A la Pregunta RGE núm. 7036/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya per
millorar la imatge de Magaluf (II). 10656

CV) A la Pregunta RGE núm. 7037/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya per
millorar la imatge de Magaluf (III). 10656

CW) A la Pregunta RGE núm. 7038/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a campanya per
millorar la imatge de Magaluf (IV). 10656

CY) A la Pregunta RGE núm. 7067/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party boats (I).
10656

CZ) A la Pregunta RGE núm. 7068/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party boats (II).
10657

DA) A la Pregunta RGE núm. 7069/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party boats (III).
10657

DB) A la Pregunta RGE núm. 7070/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party boats (IV).
10657

DC) A la Pregunta RGE núm. 7071/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a integrants del
Consell Assessor de Turisme. 10657

DD) A la Pregunta RGE núm. 7139/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 11 de juliol. 10658

DE) A la Pregunta RGE núm. 7150/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sentència judicial a Antoni
Alemany i ABN. 10658

DF) A les Preguntes RGE núm. 7156/14 a 7158/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a designació
policia local de Palma i a designació policia local de Palma (I, II i III). 10658

DG) A la Pregunta RGE núm. 7162/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a seguiment avaria SFM
15/7/2014 a IB3. 10658

DH) A la Pregunta RGE núm. 7167/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a lleva plaques inaugurals
Jaume Matas d'edificis públics. 10658

DI) A la Pregunta RGE núm. 7172/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Commission (II). 10659

DJ) A la Pregunta RGE núm. 7173/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Commission (III). 10659

DK) A la Pregunta RGE núm. 7213/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni de colAlaboració
formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'EPRTVIB (I). 10659

DL) A la Pregunta RGE núm. 7214/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni de colAlaboració
formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'EPRTVIB (II). 10659

DM) A les Preguntes RGE núm. 7215/14 i 7216/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'EPRTVIB (III i IV). 10659

DN) A la Pregunta RGE núm. 7243/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a  El Círculo i la
crítica a una docent. 10660

DO) A les Preguntes RGE núm. 7246/14 i 7247/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
decomisos per tuberculosi i a decomisos per tuberculosi (II). 10660
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DP) A la Pregunta RGE núm. 7248/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa de Mallorca
Accessible. 10660

DQ) A la Pregunta RGE núm. 7334/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost Illes Balears
Film Commission. 10660

DR) A la Pregunta RGE núm. 7399/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 18 de juliol. 10660

DS) A la Pregunta RGE núm. 7496/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcionament sistema
TETRAIB. 10661

DT) A la Pregunta RGE núm. 7497/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcionament sistema
TETRAIB (II). 10661

DU) A les Preguntes RGE núm. 7498/14 i 7499/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a inversions
estatutàries centre interpretació reserva de la biosfera de Menorca i centre d'interpretació reserva de la biosfera de Menorca. 10661

DV) A les Preguntes RGE núm. 7510/14 a 7516/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
copagament per recepta, per visita mèdica, per interrupció voluntària de l'embaràs, per inseminació artificial, per serveis d'hoteleria
hospitalària, per no assistència a consultes mèdiques i a nou copagament sanitari. 10661

DX) A la Pregunta RGE núm. 7561/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte publicitari del
Govern de les Illes Balears (1). 10662

DY) A la Pregunta RGE núm. 7562/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte publicitari del
Govern de les Illes Balears (2). 10662

DZ) A la Pregunta RGE núm. 7563/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte publicitari del
Govern de les Illes Balears (3). 10662

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7698/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre sondejos sísmics en aigües de les Illes Balears. 10662

B) RGE núm. 7703/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears per impedir les prospeccions
petrolieres en aigües de les Illes Balears (complementat amb l'escrit RGE núm. 7740/14). 10662

C) RGE núm. 7712/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears en relació amb els projectes sobre les prospeccions
petrolíferes. 10663

D) RGE núm. 8006/14 a 8008/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatius a solAlicituds de compareixença urgent de la
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, de la batllessa de l'Ajuntament de Palma i de la consellera de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears del Govern de les Illes Balears durant la VI legislatura, sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de
la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases. 10663

E) RGE núm. 8093/14, de 5 diputats dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Turisme i Esports, sobre la privatització d'AENA. 10663

3.17. INFORMACIÓ

A) SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys on es va
construir l'hospital de referència de Son Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest hospital (RGE núm. 7925/14). 10663

B) Tramitació d'urgència per a la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona administració i bon govern de les Illes
Balears (RGE núm. 7926/14). 10663
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0. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT

0.1. COMPARE4IXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts

sobre el límit de despeses dels pressuposts de 2015 i del
Compte General de 2013 (escrit RGE núm. 7629/14).

 A la Diputació Permanent del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 d'agost de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts qui,
acompanyat del director general de Pressuposts, del director
general de Tresoreria i del cap de gabinet, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8094/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general relacionada amb els sondejos
sísmics i les prospeccions petrolíferes (a tramitar pel
procediment d'urgència). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

Palma, a 3 de setembre 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 pel procediment d'urgència
el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre
la política relacionada amb els sondejos sísmics i les
prospeccions petrolíferes.

Motivació del procediment d'urgència: davant les informacions
ara conegudes sobre la realització de sondejos sísmics a la mar
i la seva ocultació als ciutadans.

Política general relacionada amb els sondejos sísmics i
prospeccions petrolíferes 

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre la política

relacionada amb els sondejos sísmics i les prospeccions
petrolíferes.

Palma, a 28 d'agost de 2014.
La portaveu:
Francesca Lluc Armengol i Socías.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7605/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a III Mostra de Comerç Llatinoamericà. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7639/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
sense cap plaça d'FP per al curs 14-15. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7640/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
sense cap plaça d'FP per al curs 14-15 (II). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7641/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
sense cap plaça d'FP per al curs 14-15 (III). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7648/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vessaments
d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (1). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7649/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vessaments
d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (2). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7650/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vessaments
d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (3). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7651/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vessaments
d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (4). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7654/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic a IB3 (1). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7655/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic a IB3 (2). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).
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RGE núm. 7656/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic a IB3 (3). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7657/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic a IB3 (4). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7658/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic a IB3 (5). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7659/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment d'aspectes educatius i de concreció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(3). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7660/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment d'aspectes educatius i de concreció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(4). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7661/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enviament a Inspecció Educativa (1). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7662/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enviament a Inspecció Educativa (2). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7663/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enviament a Inspecció Educativa (3). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7664/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enviament a Inspecció Educativa (4). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7665/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Comissió de Coordinació Pedagògica (1). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7666/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Comissió de Coordinació Pedagògica (2). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7667/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Comissió de Coordinació Pedagògica (3). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7668/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Comissió de Coordinació Pedagògica (4). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7669/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliments de les normes TIL (1). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7670/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliments de les normes TIL (2). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7671/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliments de les normes TIL (3). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7672/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliments de les normes TIL (4). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment d'aspectes educatius i de concreció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(1). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7674/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment d'aspectes educatius i de concreció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7688/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metro de
Palma (1). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7689/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metro de
Palma (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7690/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metro de
Palma (3). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7691/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metro de
Palma (4). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7692/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metro de
Palma (5). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7694/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació
sobre sondejos mitjançant air guns. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7695/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sondejos
sísmics i accions legals (1). (Mesa de 3 de setembre de 2014).
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RGE núm. 7696/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sondejos
sísmics i accions legals (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7697/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sondejos
sísmics i protecció de la fauna marina. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sondejos
sísmics (1). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7700/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sondejos
sísmics (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7701/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sondejos
sísmics (3). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7741/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aclariment
de la Pregunta 6938/2014, dietes. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7742/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alertes
sanitàries - carnis - 2013. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7743/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alertes
sanitàries - carnis - 2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7744/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alertes
sanitàries - peix - 2013. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7745/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alertes
sanitàries - peix - 2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7746/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració del
Govern (1). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7747/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració del
Govern (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7748/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coherència
entre projectes portuaris. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7749/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coherència
entre projectes portuaris (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7750/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coherència
entre projectes portuaris (3). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7752/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aclariment
a la Pregunta 6669/2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7753/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aclariment
a la Pregunta 6482/2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aclariment
a la Pregunta 6482/2014 (2). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7755/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aclariment
a la Pregunta 6482/2014 (3). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7757/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions a
Tagomago. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7758/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fondeigs
damunt posidònia a Tagomago. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7891/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proporció en
el desplegament de mitjans de control del Govern central.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7892/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions per al
certificat de resident 2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7893/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a balconing
2014. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7895/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mostres de
peix a Menorca. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de
l'emperador August (I). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de
l'emperador August (II). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de
l'emperador August (III). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de
l'emperador August (IV). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 25 de juliol.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).
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RGE núm. 7901/14, 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 1 d'agost.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7902/14, 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 8 d'agost.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7903/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per considerar una plaça docent vacant de difícil
provisió. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7921/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a empreses
turisticoresidencials. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7927/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (I). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7928/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (II). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7929/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
acumulada (III). (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7941/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (I). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7942/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (II). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7943/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (III). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7944/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (IV). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7945/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (V). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7946/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (VI). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7947/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (VII). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7948/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (VIII). (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7949/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (IX). (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7987/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a forma de
funcionament de l'Illes Balears Film Comission (I). (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7988/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a forma de
funcionament de l'Illes Balears Film Comission (II). (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7989/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docent en
comissió de serveis. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8048/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de Transports de Mallorca (1). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8049/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de Transports de Mallorca (2). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8050/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de Transports de Mallorca (3). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8051/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de Transports de Mallorca (4). (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de publicitat del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).
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RGE núm. 8106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8109/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8110/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8111/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8112/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari de
Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8113/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8114/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 3
de setembre de 2014).

RGE núm. 8115/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital de Formentera.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8116/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital de Manacor. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8117/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital de Menorca. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8118/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8119/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per consulta externa a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8120/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8121/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8122/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8123/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8124/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8125/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital de Son
Llàtzer. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8126/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per proves complementàries a l'Hospital Universitari
de Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8127/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 3
de setembre de 2014).

RGE núm. 8128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital de Formentera. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital de Menorca. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
en funcionament a l'Hospital Universitari de Son Espases.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques als hospitals públics. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques als hospitals públics. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades facturades al Servei de Salut.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
abonada per IVE a clíniques privades autoritzades facturades
al Servei de Salut. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament de despeses. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
abonades per IVE a clíniques privades autoritzades amb
solAlicitud de reintegrament de despeses. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8151/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8152/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics declarats
objectors. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits a l'Ib-salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).
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RGE núm. 8154/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i
nines acollits al PADI. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de cànon preestablert. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8156/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de cànon variable. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8157/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8159/14, 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 29 d'agost.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

Palma, a 3 de setembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

III Mostra del Comerç Llatinoamericà.

Quin ha estat el patrocini, l'aportació econòmica, els mitjans
materials o humans, que ha destinat la Direcció General de
Cooperació i Immigració a la realització de la III Mostra del
Comerç Llatinoamericà celebrat en la ciutat de Palma?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, al diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Persones sense plaça d'FP per la curs 14-15.

Quantes persones han quedat sense la plaça que havien
solAlicitat per al curs 14-15 a Formació Professional bàsica?

Palma, a 31 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones sense plaça d'FP per al curs 14-15 (II).

Quantes persones han quedat sense la plaça que havien
solAlicitat per al curs 14-15 a Formació Professional de grau
mitjà?

Palma, a 31 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones sense plaça d'FP per al curs 14-15 (III).

Quantes persones han quedat sense la plaça que havien
solAlicitat per al curs 14-15 a Formació Professional de grau
superior?

Palma, a 31 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vessaments d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (1).

Quines accions ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per determinar les responsabilitats dels
vessaments d'hidrocarburs produïts a la platja d'El Toro (Calvià)
el passat 31 de juliol?

Palma, a 1 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Vessaments d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (2).

Quines accions ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per donar solució als vessaments
d'hidrocarburs detectats a la platja d'El Toro (Calvià) el passat
31 de juliol?

Palma, a 1 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vessaments d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (3).

Quines accions ha duit a terme Ports de les Illes Balears, en
tant que organisme responsable de Port Adriano, en relació amb
els vessaments d'hidrocarburs produïts a la platja d'El Toro
(Calvià) el passat 31 de juliol?

Palma, a 1 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vessaments d'hidrocarburs a la platja d'El Toro, Calvià (4).

Quines accions de prevenció ha duit a terme Ports de les
Illes Balears, en tant que organisme responsable de Port
Adriano (o, en el seu cas, els concessionaris d'aquest port), per
evitar vessaments d'hidrocarburs com els que s'han produït a la
platja annexa d'El Toro (Calvià) el passat 31 de juliol?

Palma, a 1 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Servei d'assessorament lingüístic a IB3 (1).

Per quins motius l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha optat per externalitzar el servei d'assessorament
lingüístic?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Servei d'assessorament lingüístic a IB3 (2).

Quins han estat els criteris científics o filològics que han
portat l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
externalitzar el servei d'assessorament lingüístic?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Servei d'assessorament lingüístic a IB3 (3).

Per quins motius l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha decidit prescindir de la Universitat de les Illes
Balears a l'hora d'establir un nou servei d'assessorament
lingüístic?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Servei d'assessorament lingüístic a IB3 (4).

Per quins motius l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha decidit prescindir de l'Institut d'Estudis Baleàrics a
l'hora d'establir un nou servei d'assessorament lingüístic?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Servei d'assessorament lingüístic a IB3 (5).

Quins seran els criteris per adjudicar el contracte
d'externalització del servei d'assessorament lingüístic de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment d'aspectes educatius i de concepció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (3).

Relació dels centres docents de Menorca el claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment d'aspectes educatius i de concepció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (4).

Relació dels centres docents d'Eivissa el claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enviament a Inspecció Educativa (1).

Relació dels centres docents de Mallorca la direcció del
centre dels quals havia enviat al departament d'Inspecció
Educativa projectes TIL sense l'aprovació final preceptiva dia
31 de juliol de 2014.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enviament a Inspecció Educativa (2).

Relació dels centres docents de Menorca la direcció del
centre dels quals havia enviat al departament d'Inspecció
Educativa projectes TIL sense l'aprovació final preceptiva dia
31 de juliol de 2014.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.



BOPIB núm. 163 -  5 de setembre de 2014 10599

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enviament a Inspecció Educativa (3).

Relació dels centres docents d'Eivissa la direcció del centre
dels quals havia enviat al departament d'Inspecció Educativa
projectes TIL sense l'aprovació final preceptiva dia 31 de juliol
de 2014.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enviament a Inspecció Educativa (4).

Relació dels centres docents de Formentera la direcció del
centre dels quals havia enviat al departament d'Inspecció
Educativa projectes TIL sense l'aprovació final preceptiva dia
31 de juliol de 2014.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió de Coordinació Pedagògica (1).

Relació dels centres públics de Mallorca que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme amb la
normativa i amb informe d'adequació del departament
d'Inspecció Educativa.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió de Coordinació Pedagògica (2).

Relació dels centres públics de Menorca que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme amb la
normativa i amb informe d'adequació del departament
d'Inspecció Educativa.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió de Coordinació Pedagògica (3).

Relació dels centres públics d'Eivissa que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme amb la
normativa i amb informe d'adequació del departament
d'Inspecció Educativa.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió de Coordinació Pedagògica (4).

Relació dels centres públics de Formentera que en data 31
de juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme amb la
normativa i amb informe d'adequació del departament
d'Inspecció Educativa.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment de les normes TIL (1).

Relació de centres docents de Mallorca que el 25 de juliol de
2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, les exigències contemplades en les normes
reguladores del TIL.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment de les normes TIL (2).

Relació de centres docents de Menorca que el 25 de juliol de
2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, les exigències contemplades en les normes
reguladores del TIL.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment de les normes TIL (3).

Relació de centres docents d'Eivissa que el 25 de juliol de
2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, les exigències contemplades en les normes
reguladores del TIL.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment de les normes TIL (4).

Relació de centres docents de Formentera que el 25 de juliol
de 2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, les exigències contemplades en les normes
reguladores del TIL.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment d'aspectes educatius i de concepció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (1).

Relació dels centres docents de Mallorca el claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment d'aspectes educatius i de concepció curricular
exigits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (2).

Relació dels centres docents de Formentera el claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Metro de Palma (1).

A què es deuen els retards de fins a 30 minuts o més que
s'estan donant durant aquest estiu al servei de metro de Palma,
dependent de SFM?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Metro de Palma (2).

Per quins motius no s'han fet una neteja adequada de les
andanes del servei del metro durant aquest estiu?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Metro de Palma (3).

Quin ha estat el nombre d'usuaris del metro de Palma durant
el mes de juliol?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Metro de Palma (4).

Quantes queixes per brutícia al metro de Palma ha rebut
SFM durant el mes de juliol?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Metro de Palma (5).

Quantes queixes respecte al retard en el metro de Palma ha
rebut SFM durant el mes de juliol?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informació sobre sondejos mitjançant "air guns".

Per quin motiu ha amagat el Govern al Parlament i a l'opinió
pública els sondejos sísmics realitzats per empreses promotores
de les prospeccions petrolífers mitjançant "air guns", constatats
en informes de la Direcció General de Medi Rural i Marí des de
fa més d'un any?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics i accions legals (1).

Quines passes ha realitzat el Govern davant els ministeris
d'Indústria i Turisme i el Ministeri d'Agricultura i Medi
Ambient d'ençà que té coneixement de la realització de sondejos
sísmics sense autorització?



10602 BOPIB núm. 163 -  5 de setembre de 2014

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics i accions legals (2).

A què espera el Govern per emprendre accions legals contra
el Govern del Sr. Rajoy i les empreses promotores de les
prospeccions petrolíferes o gasístiques, quan fa més d'un any
que tenen constància de les campanyes de sondejos sísmics que
aquests realitzen sense autorització?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics i protecció de la fauna marina.

Després de constatar l'existència de campanyes de sondejos
sísmics mitjançant "air guns", quines accions de seguiment ha
fet la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per
controlar els efectes sobre la fauna marina recollits als diferents
informes negatius del Govern sobre les prospeccions?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics (1).

En quin moment el Govern de les Illes Balears va tenir
constància que s'estaven realitzant sondejos sísmics en aigües
de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics (2).

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no va fer
públic que tenia constància que s'estaven realitzant sondejos
sísmics en aigües de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sondejos sísmics (3).

Quines gestions va realitzar el Govern de les Illes Balears
quan va tenir constància que s'estaven realitzant sondejos en
aigües de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Aclariment a la pregunta 6938/2014, dietes.

Per obtenir una resposta concreta del Govern sobre la
pregunta 6938/2014, que ha estat insatisfactòriament contestada,
sobre el total de dietes cobrades o pendents de pagament, per
qualsevol concepte, de cada una de les persones que formen
actualment els òrgans administratius i/o consultius dependents
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, se solAlicita
detall de cada una de les persones, nom, càrrec i quantia
cobrada; s'especifica que la pregunta es refereix al  període
corresponent a gener-juny de 2014.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alertes sanitàries - carnis - 2013.

Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes carnis a les Illes Balears el 2013.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alertes sanitàries - carnis - 2014.

Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes carnis a les Illes Balears entre els mesos
de gener i juny de 2014.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alertes sanitàries - peix - 2013.

Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes de peixateria a les Illes Balears el 2013.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alertes sanitàries - peix - 2014.

Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes de peixateria a les Illes Balears entre els
mesos de gener i juny de 2014.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Valoració del Govern (1).

Quina valoració mereixen al Govern les prospeccions
petrolíferes autoritzades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i
Energia a Canàries?

Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Valoració del Govern (2).

Valora el Govern que hi ha elements de pes que puguin
justificar les prospeccions petrolíferes a les Canàries, a
diferència de les Illes Balears? Quins?

Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Coherència entre projectes portuaris.

Quins són els mecanismes de coordinació entre Ports de les
Illes Balears i Ports de l'Estat pel que fa a la política portuària
que es desenvolupa a la CAIB? Especificau reunions
mantingudes i acords sobre aquesta qüestió durant la legislatura.
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Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coherència entre projectes portuaris (2).

Pensa el Govern que és coherent, com està fent Ports de
l'Estat, plantejar projectes d'ampliació portuària com els del
Molinar o el Club de Mar, sense tenir en compte les influències
i els impactes d'un sobre l'altre, tenint en compte que ambdós
estan a molt poca distància i formen part de continu de la badia
de Palma?

Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Coherència entre projectes portuaris (3).

Ha manifestat el Govern, directament o a través de Ports de
les Illes Balears, davant Ports de l'Estat o l'Autoritat Portuària,
la seva opinió sobre els projectes d'ampliació i modificació d'El
Molinar i del Club de Mar? Quan i en quins termes?

Palma, a 14 d'agost 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aclariment a la pregunta 6669/2014.

A la pregunta 6669/2014: "Quants d'alumnes estan pendents
que l'oficina d'escolarització els assigni un centre per al curs que
ve a data de 20 de juny de 2014", la resposta va ser: "En aquests
moments les dades que es tenen són parcials. Les dades globals
es tindran el mes de setembre".

Considerant que la pregunta no ha estat contestada
adequadament en torna a demanar: 

Quants d'alumnes estan pendents que l'oficina
d'escolarització els assigni un centre per al curs que ve a data de
20 de juny de 2014? Observi's que la pregunta fa referència a
una data concreta; no es demanen aquí els resultats finals del
procés.

Palma, a 14 d'agost 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aclariment a la pregunta 6482/2014.

A la pregunta 6482/2014: "Quants d'alumnes de Mallorca
han solAlicitat plaça a l'escola pública i s'han quedat sense la
plaça solAlicitada a 15 de juny de 2014?; es demana detall de
cada un dels centres escolars", la resposta va ser: "En aquests
moments les dades que es tenen són parcials. Les dades globals
es tindran el mes de setembre".

Considerant que la pregunta no ha estat contestada
adequadament en torna a preguntar: 

Quants d'alumnes de Mallorca han solAlicitat plaça a l'escola
pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de juny de
2014?; es demana detall de cada un dels centres escolars.
Observi's que la pregunta és en relació amb una data concreta;
no es demanen aquí els resultats finals del procés.

Palma, a 14 d'agost 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aclariment a la pregunta 6482/2014 (2).

A la pregunta 6482/2014: "Quants d'alumnes de Menorca
han solAlicitat plaça a l'escola pública i s'han quedat sense la
plaça solAlicitada a 15 de juny de 2014?; es demana detall de
cada un dels centres escolars", la resposta va ser: "En aquests
moments les dades que es tenen són parcials. Les dades globals
es tindran el mes de setembre".

Considerant que la pregunta no ha estat contestada
adequadament en torna a preguntar: Quants d'alumnes de
Menorca han solAlicitat plaça a l'escola pública i s'han quedat
sense la plaça solAlicitada a 15 de juny de 2014?; es demana
detall de cada un dels centres escolars. Observi's que la pregunta
és relativa a una data concreta; no es demanen aquí els resultats
finals del procés.
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Palma, a 14 d'agost 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Aclariment a la pregunta 6482/2014 (3).

A la pregunta 6482/2014: "Quants d'alumnes d'Eivissa han
solAlicitat plaça a l'escola pública i s'han quedat sense la plaça
solAlicitada a 15 de juny de 2014?; es demana detall de cada un
dels centres escolars", la resposta va ser: "En aquests moments
les dades que es tenen són parcials. Les dades globals es tindran
el mes de setembre".

Considerant que la pregunta no ha estat contestada
adequadament en torna a preguntar: 

Quants d'alumnes d'Eivissa han solAlicitat plaça a l'escola
pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de juny de
2014?; es demana detall de cada un dels centres escolars.
Observi's que la pregunta és d'una data concreta; no es demanen
aquí els resultats finals del procés.

Palma, a 14 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Actuacions a Tagomago.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en relació amb les
denúncies ciutadanes sobre control d'accés de les petites
embarcacions a l'illot de Tagomago, així com els desplaçaments
en helicòpter que se produeixen diàriament durant aquest estiu?

Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fondeigs damunt posidònia a Tagomago.

Ha obert cap expedient sancionador la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en relació amb els
fondeigs damunt les praderies de posidònia a l'entorn de
Tagomago, publicitats a les xarxes socials pels mateixos usuaris
del beach club?

Palma, a 14 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

Proporció en el desplegament de mitjans de control del Govern
central.

Considera proporcionat el Govern que l'administració
central enviàs una unitat especial de la Policia Nacional per
interrogar activistes del moviment ecologista per tal d'evitar una
revolta per les prospeccions, i en canvi no enviï ningú per
controlar ni els sondejos sísmics detectats el 2013 ni la pesca
d'arrossegament a zones marines protegides? Raonau la
resposta.

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestions per al certificat de resident 2014.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears durant
2014 davant AENA i el Ministeri de Foment perquè les
companyies aèries deixin de demanar als usuaris de les Illes el
certificat de resident?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Balconing 2014

Donat que ja duim 22 joves morts pel fenomen anomenat
balconing dins el 2014, tornam a demanar, com ja vàrem fer
amb les preguntes RGE núm. 9206/13 i 9207/13, quin
seguiment específic fa la Conselleria de Turisme i Esports
d'aquest tema i quines iniciatives du a terme aquesta conselleria
per sensibilitzar els turistes i prevenir el problema.

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mostres de peix a Menorca.

A principis de 2014 l'organització no governamental Oceana
va fer públic un estudi on garantia que havia detectat a les
costes de Menorca mostres de rap i cap-roig amb mercuri Quina
ha estat l'actuació de la Conselleria de Salut en relació amb
aquesta informació? Ha pres qualque mesura? Ha realitzat
qualque actuació?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Bust de l'emperador August (I).

Quines gestions ha fet la consellera d'Educació i Cultura per
tal que el bust de l'emperador August, trobat a PolAlèntia i que
Christie's pretén subhastar, formi part del patrimoni cultural de
la comunitat?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

Bust de l'emperador August (II).

Ha instat la consellera d'Educació, Cultura i Universitats el
Consell Insular de Mallorca a prendre totes les mesures
protectores al seu abast envers el bust de l'emperador August?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bust de l'emperador August (III).

Ha contemplat el Govern, si no ho fa el Consell Insular de
Mallorca, exercir el dret de tempteig i retracte sobre el bust de
l'emperador August per tal que dita peça quedi com a patrimoni
cultural de la comunitat?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bust de l'emperador August (IV).

S'ha establert algun tipus de colAlaboració o acord amb el
Consell Insular de Mallorca per tal d'evitar que el bust de
l'emperador August sigui subhastat i, en cas de ser-ho, acudir a
la subhasta per tal de fer-se amb l'obra?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 25
de juliol.

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

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 1
d'agost.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 1 d'agost del 2014?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 8
d'agost.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 8 d'agost del 2014?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Criteris per considerar una plaça docent vacant de difícil
provisió.

Quins són els criteris que ha aplicat la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per considerar una plaça
docent vacant de difícil provisió a efectes de ser coberta per
professors/mestres interins?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses turisticoresidencials.

Quantes empreses turisticoresidencials (d'acord amb la
definició de la Llei de turisme, art. 47) hi ha d'alta a la
comunitat? Es demana comparativa 2012-2014 i distribució per
illes.

Palma, a 20 d'agost de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa acumulada (I).

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

Palma, a 22 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la despesa acumulada a 31 de juliol de 2014 de
capítols 1, 2 ,4 i 6, detallat per epígrafs comptables, desglossat
per cadascun dels centres de despesa adscrits al Servei de Salut
de les Illes Balears, inclòs el centre de despesa de serveis
centrals?

Palma, a 22 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Despesa acumulada (III).

Quina és la despesa acumulada a 31 de juliol de 2014,
detallat per epígrafs comptables, corresponent a personal
temporal, desglossat per cadascun dels centres de despesa
adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre
de despesa de serveis centrals?

Palma, a 22 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (I).

Quines empreses o entitats es van presentar al concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (II).

Quines eren les persones que formaven part de la mesa que
va adjudicar el concurs de servei d'assessorament lingüístic per
a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (III).

Quins arguments a favor va valorar la mesa de contractació
per adjudicar el concurs de servei d'assessorament lingüístic per
a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV).

Quins arguments ha emprat la mesa de contractació per
declarar desert el concurs del servei d'assessorament lingüístic
per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (V).

En quin punt de les bases de la convocatòria del concurs del
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
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Radiotelevisió de les Illes Balears es referia en concret a l'ús de
l'article salat als esports, la meteorologia o les connexions en
directe?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (VI).

Qui era la persona responsable de donar les directrius a
l'empresa o l'entitat adjudicatària del servei d'assessorament
lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (VII).

Quina posició ocupa dins l'estructura de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la persona responsable de
donar les directrius a l'empresa o l'entitat adjudicatària del
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (VIII).

Es va especificar a les bases del concurs del servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears que existiria una persona amb l'autoritat de
marcar les directrius a l'empresa o l'entitat adjudicatària del
servei esmentat?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (IX).

En quin apartat de les bases del concurs del servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears es va explicitar que existiria una persona
amb l'autoritat de marcar les directrius a l'empresa o l'entitat
adjudicatària del servei esmentat?

Palma, a 25 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Forma de funcionament de l'Illes Balears Film Comission (I).

Sr. Vicepresident i conseller de Presidència, existeix algun
document (conclusions, acta o similar) on figuren les propostes
que van manifestar les diferents conselleries del Govern de les
Illes Balears a les reunions mantingudes per a l'elaboració de la
Llei d'audiovisual de les Illes Balears en referència a la forma
de funcionament de l'Illes Balears Film Comission?

Palma, a 26 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Forma de funcionament de l'Illes Balears Film Comission (II).

Sr. Vicepresident i conseller de Presidència, en la seva
opinió, quins són els mecanismes adequats (als quals es refereix
a la seva resposta de 8/08/2014) per aconseguir la màxima
eficiència i efectivitat entre l'Illes Balears Film Comission i
organismes similars de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'agost de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Docent en comissió de serveis.

Sra. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, qui és la
docent en comissió de serveis a l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears (IB3), la comissió de la qual depèn
de l'Institut d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 26 d'agost 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.

Consorci de Transports de Mallorca (1).

Quantes reclamacions ha rebut el Consorci de Transports de
Mallorca durant el primer semestre de 2014?

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

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.

Consorci de Transports de Mallorca (2).

Quantes reclamacions ha respost el Consorci de Transports
de Mallorca durant el segon semestre de 2014?

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

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.

Consorci de Transports de Mallorca (3).

Quantes reclamacions ha derivat el Consorci de Transports
de Mallorca als concessionaris dels serveis de transport públic
per autobús?

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

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.

Consorci de Transports de Mallorca (4).

Quins són els principals assumptes que apareixen a les
reclamacions dels usuaris del Consorci de Transports de
Mallorca?

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

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.
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Contracte de publicitat del Govern de les Illes Balears.

Per quin motiu es troba en fase de resolució del contracte de
publicitat del Govern de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Eivissa i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Inca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Formentera i per especialitat a dia 31 d'agost de
2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Manacor i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Menorca.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Menorca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital Son Llàtzer i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Llistes d'espera per intervenció quirúrgica a l'Hospital
Universitari de Son Espases.

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per especialitat a dia 31
d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital d'Eivissa.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital
d'Eivissa i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital d'Inca.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital
d'Inca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de Formentera.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de
Formentera i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de Manacor.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de
Manacor i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de Menorca.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital de
Menorca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital
Son Llàtzer i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital Universitari de
Son Espases.

Dades de llistes d'espera per consulta externa a l'Hospital
Universitari de Son Espases i per especialitat a dia 31 d'agost de
2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital
d'Eivissa.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital d'Eivissa i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital d'Inca.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital d'Inca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital de
Formentera.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital de Formentera i per especialitat a dia 31 d'agost de
2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital de
Manacor.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital de Manacor i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital de
Menorca.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital de Menorca i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital Son Llàtzer i per especialitat a dia 31 d'agost de 2014.
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Palma, a 29 d'agost 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.

Llistes d'espera per proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases.

Dades de llistes d'espera per proves complementàries a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per especialitat a dia 31
d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost 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.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de
Formentera realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari
de Son Espases realitzades en el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital d'Eivissa.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa
durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital d'Inca.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca durant
el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital de Formentera.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera
durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital de Manacor

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor
durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital de Menorca

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca
durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



10616 BOPIB núm. 163 -  5 de setembre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital Son Llàtzer.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer
durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quiròfans en funcionament a l'Hospital Universitari de Son
Espases.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de
Son Espases durant el mes d'agost de 2014.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE als hospitals públics.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE químiques als hospitals públics.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE quirúrgiques als hospitals públics.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

IVE a l'Hospital Verge de la Salut.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Ginecòleg/ginecòloga per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut.

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

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

IVE a clíniques privades autoritzades.

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

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

IVE a clíniques privades autoritzades facturades al Servei de
Salut.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitat abonada per IVE a clíniques privades autoritzades
facturades al Servei de Salut.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament de despeses.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quantitats abonades per IVE a clíniques privades autoritzades
amb solAlicitud de reintegrament de despeses.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica privada,
el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics.

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics declarats
objectors.

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals prescrits per l'Ib-salut.

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ib-salut durant
el mes d'agost de 2014, especificant nom comercial, nombre
d'envasos de cada presentació i cost econòmic total de cada
presentació?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nins i nines acollits al PADI.

Quants de nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat,
el mes d'agost de 2014?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats econòmiques en concepte de cànon preestablert.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes d'agost de 2014 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses SA?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats econòmiques en concepte de cànon variable.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes d'agost de 2014 el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital Can
Misses SA, desglossat per conceptes?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Voluntats anticipades registrades.

Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes d'agost de 2014, desglossat per illes?

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 29
d'agost.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 29 d'agost de 2014?

Palma, a 1 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8185/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per als joves en situació d'atur. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reordenació de les instalAlacions portuàries. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
d'horaris especials dels funcionaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d'una factoria d'innovació. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8189/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canal de Menorca a la llista de LIC de la Xarxa
Natura 2000. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment en la recaptació dels imposts. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8191/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats acadèmics del curs 2013-2014. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra
la pobresa energètica. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8193/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions en tecnologia contra el foc. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8194/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'atur. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8195/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esdeveniments d'aquest estiu a Magaluf. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8196/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amagar
informació sobre les prospeccions. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts
de l'Estat per al 2015. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou cas de
corrupció amb Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalitat
a l'inici de curs. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8200/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prioritats. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8203/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comissió
d'investigació de Son Espases. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accions per als joves en situació d'atur.

Quines accions es porten a terme des de l'Institut Balear de
la Joventut per donar resposta als joves en situació d'atur?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reordenació de les instalAlacions portuàries.

Podria explicar el conseller de Turisme i Esports la situació
actual de la reordenació de les instalAlacions portuàries que porta
a terme Ports de les Illes Balears?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

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 Ple.

Decret d'horaris especials dels funcionaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Quin és l'objectiu del decret d'horaris especials dels
funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears que va
aprovar el Govern de les Illes Balears el passat 1 d'agost?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creació d'una factoria d'innovació.

Què implica per a les PIME de les Illes Balears la signatura
del conveni entre la Conselleria d'Economia i Competitivitat i
l'Escola d'Organització Industrial (EOI) per a la creació d'una
factoria d'innovació?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 Ple.

Canal de Menorca a la llista de LIC de la Xarxa Natura 2000.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears de la
proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient per incloure el canal de Menorca a la llista de llocs
d'importància comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

Augment en la recaptació dels imposts.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'augment en un 14,8% de la recaptació dels imposts propis i els
cedits a la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Resultats acadèmics del curs 2013-2014.

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats dels resultats acadèmics del curs 2013-2014?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis comportarà per a la ciutadania el recent
acord promogut pel govern per lluitar contra la pobresa
energètica a les Illes Balears?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inversions en tecnologia contra el foc.

Quines inversions està fent la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en tecnologia contra el foc?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'atur.

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre atur que s'han conegut recentment?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Esdeveniments d'aquest estiu a Magaluf.

Sr. Conseller de Turisme, què opina dels esdeveniments
d'aquest estiu a Magaluf?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amagar informació sobre les prospeccions.

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quines
són les raons per amagar informació al Parlament i a la
ciutadania de les Illes Balears sobre les prospeccions?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressuposts de l'Estat per al 2015.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines gestions ha
realitzat el Govern de les Illes Balears per millorar l'aportació
de l'Estat a les Illes Balears en els pressuposts generals de l'Estat
2015?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou cas de corrupció amb Son Espases.

Sr. Vicepresident, quina opinió mereix al Govern que
l'exconsellera Aina Castillo hagi denunciat un nou cas de
corrupció del PP amb l'Hospital de Son Espases?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Normalitat a l'inici de curs.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu que
comença el curs amb normalitat?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prioritats.

Sr. President, per a vostè l'educació és una prioritat?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prospeccions.

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, va
informar vostè el Sr. President dels sondejos sísmics detectats
a les nostres aigües el mes d'abril de 2013?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió d'investigació de Son Espases.

Dóna el Sr. President suport a una comissió d'investigació
relativa al procés d'adjudicació de les obres de construcció de
Son Espases?

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7608/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions petrolíferes, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7609/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
electoral per triar l'alcalde de la llista més votada, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7610/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
retallades del Govern de les Illes Balears, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3
de setembre de 2014).

RGE núm. 7611/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
d'excedència de l'expresident Matas com a funcionari de la
CAIB, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7612/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments a IB3 Ràdio i TV, a contestar davant la Comissió
de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectiu balança fiscal, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per corregir el desequilibri de la balança fiscal, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
èxits per reduir el dèficit fiscal, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).
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RGE núm. 7617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions estatutàries, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proposta de règim especial de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de creixement del PIB de les Illes Balears per a 2015,
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell de Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (1), a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell de Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (2), a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell de Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (3), a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7623/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell de Política Fiscal i Financera, agost de 2014 (4), a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça
de director-coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior
(1), a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça
de director-coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior
(2), a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça
de director-coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior
(3), a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça
de director-coordinador del centre de salut del Banyer d'Alaior
(4), a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de finançament (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de finançament (II), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7833/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de finançament (III), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7834/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cas Scala, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del director de l'Orquestra Simfònica (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7908/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del director de l'Orquestra Simfònica (II), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7909/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (I), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7910/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (II), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7911/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (III), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (IV), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7913/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del gerent del consorci, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre de 2014).
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RGE núm. 7914/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estabilitat
de l'Orquestra Simfònica, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre de 2014).

Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Prospeccions petrolíferes.

Quan té previst el president Bauzá reunir-se amb el Govern
central per tractar sobre les prospeccions petrolíferes?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Reforma electoral per triar l'alcalde de la llista més votada.

Comparteix el vicepresident el projecte de reforma electoral
per triar l'alcalde de la llista més votada?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Previsió de retallades del Govern de les Illes Balears.

De les 255 propostes de retallades que maneja el Ministeri
d'Hisenda, quines té previstes el Govern d'aplicar a les Illes
Balears?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Situació d'excedència de l'expresident Matas com a funcionari
de la CAIB.

En quina situació exactament d'excedència es troba
l'expresident Matas com a funcionari de la CAIB?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Nomenaments a IB3 Ràdio i TV.

Quin procediment ha seguit l'ens públic de RTV IB3 per
triar el nou director d'informatius d'IB3 TV i el nou director
d'IB3 Ràdio?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Objectiu balança fiscal.

A la vista de les balances fiscals publicades pel Govern
d'Espanya, quin és l'objectiu que es marca el Govern de les Illes
Balears per corregir el desequilibri existent?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Actuacions per corregir el desequilibri de la balança fiscal.

Quines actuacions té previstes el conseller d'Hisenda per
aconseguir un menor desequilibri de la balança fiscal de les Illes
Balears?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Èxits per reduir el dèficit fiscal.

Quins èxits ha obtingut el conseller d'Hisenda per
aconseguir reduir el dèficit fiscal de les Illes Balears durant la
present legislatura?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Inversions estatutàries.

Dels 400 milions d'euros prevists d'inversions estatutàries
per a cada exercici durant la present legislatura, podria el
conseller d'Hisenda detallar les quantitats que s'han invertit
realment en cada exercici?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Proposta de règim especial de les Illes Balears.

Quants de milions d'euros aconseguiria la proposta de règim
especial de les Illes Balears, en la proposta feta per la UIB per
encàrrec del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Previsió de creixement del PIB de les Illes Balears per al 2015.

Quin és l'índex de creixement del PIB de les Illes Balears
previst pel Govern per a l'exercici 2015?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Consell de Política Fiscal i Financera d'agost de 2014 (1).

Quines mesures de les 255 proposades adoptarà el Govern
de les Illes Balears presentades en el Consell de Política Fiscal
i Financera de principis d'agost de 2014?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Consell de Política Fiscal i Financera d'agost de 2014 (2).

De les 255 mesures proposades al Consell de Política Fiscal
i Financera, quines han estat proposades pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Consell de Política Fiscal i Financera d'agost de 2014 (3).

Quines són les cinc mesures que més valora el Govern de les
Illes Balears de les 255 presentades en el Consell de Política
Fiscal i Financera per racionalitzar la despesa l'adopció de les
quals competeixi a la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Consell de Política Fiscal i Financera d'agost de 2014 (4).

Quines són les cinc mesures que més valora el Govern de les
Illes Balears de les 255 presentades en el Consell de Política
Fiscal i Financera per racionalitzar la despesa l'adopció de les
quals competeixi al Govern d'Espanya?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaça de director-coordinador del centre de salut des Banyer
d'Alaior (1).

Quina és la normativa sota la qual s'ha emparat la
convocatòria de la plaça de director-coordinador del centre de
salut des Banyer d'Alaior?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaça de director-coordinador del centre de salut des Banyer
d'Alaior (2).

Per quina raó el mes de març de 2014 es va aturar la
convocatòria de la plaça de director-coordinador del centre de
salut des Banyer d'Alaior i no s'ha reiniciat el procés fins al mes
de juliol?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaça de director-coordinador del centre de salut des Banyer
d'Alaior (3).

És cert que en el nomenament de la direcció-coordinació del
centre de salut des Banyer d'Alaior hi ha hagut pressions
polítiques per tal d'evitar que la plaça fos ocupada pel Dr.
Antoni Gómez Arbona?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plaça de director-coordinador del centre de salut des Banyer
d'Alaior (4).

Quins són els mèrits superiors que presentava la candidata
Dra. Núria Bombí sobre el candidat Dr. Antoni Gómez Arbona
a la plaça de director-coordinador del centre de salut des Banyer
d'Alaior en la convocatòria de 2014?

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistema de finançament (I).

Quina opinió mereix al conseller d'Hisenda que el president
del Govern Sr. Rajoy hagi assegurat que és impossible canviar
el sistema de finançament?

Palma, a 18 d'agost de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistema de finançament (II).

Des de quan sap el conseller d'Hisenda que el president del
Govern Sr. Rajoy considera impossible canviar el sistema de
finançament?

Palma, a 18 d'agost de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sistema de finançament (III).

Comparteix el conseller d'Hisenda la posició del president
del Govern Sr. Rajoy segons la qual és impossible canviar el
sistema de finançament?

Palma, a 18 d'agost de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cas Scala.

Podria explicar el càlcul dels interessos pagats pel Partit
Popular pels 10.585 i al fet que va ser condemnat pel cas
Scala?

Palma, a 18 d'agost de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Cessament del director de l'Orquestra Simfònica (I).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quines
han estat les causes per les quals el Consorci ha cessat Josep
Vicent com a director de l'Orquestra Simfònica?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Cessament del director de l'Orquestra Simfònica (II).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, obeeix el
cessament de Josep Vicent com a director de l'Orquestra
Simfònica a causes professionals, o es tracta senzillament de la
plasmació d'una política erràtica del gerent del Consorci?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Noves contractacions a l'Orquestra Simfònica (I).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quins
criteris s'han seguit per a les noves contractacions de Pablo
Mielgo i Joji Hattori?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Noves contractacions a l'Orquestra Simfònica (II).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, té a veure
la contractació de Joji Hattori amb la relació personal que té el
director amb un possible patrocinador austríac?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Noves contractacions a l'Orquestra Simfònica (III).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quines
són les condicions laborals i econòmiques de la contractació
dels dos nous directors?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Noves contractacions a l'Orquestra Simfònica (IV).

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, és la
contractació dels dos nous directors de dedicació a temps
complet o a temps parcial?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Cessament del gerent del Consorci.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per què
no ha destituït o cessat el gerent del Consorci, el qual ha
acreditat la seva absoluta incompetència gestora i la seva
insensibilitat social?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Estabilitat de l'Orquestra Simfònica.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quatre
directors en tres anys de govern donen estabilitat a l'Orquestra
Simfònica o, contràriament, la mantenen en un estat
d'inseguretat?

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7683/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a polítiques de salut mental. (Mesa de 3 de setembre
de 2014).

RGE núm. 7737/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació en la gestió juntament amb el
coordinador i facilitar d'slots i bonificació de taxes pel seu nou
sistema de finançament en els aeroports de la nostra comunitat
autònoma (a tramitar pel procediment d'urgència). (Mesa de
3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7930/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a turisme de qualitat. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 7931/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Palau de Congressos. (Mesa de 3 de setembre de
2014).

RGE núm. 8090/14, dels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS, relativa a privatització de l'ens públic AENA. (Mesa de
3 de setembre de 2014).

Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Polítiques de salut mental

Els trastorns mentals són un problema de primera magnitud
en la societat actual, tant per la seva incidència com per les
seves repercussions en pacients i familiars i en el seu entorn
proper. L'Organització Mundial de la Salut estima que una de
cada quatre persones ,o el que és el mateix, el 25% de la
població, patirà un problema de salut mental diagnosticable i
tractable al llarg de la seva vida.

La seva repercussió en la salut i la qualitat de vida dels que
l’experimenten i les seves famílies, el cost econòmic i social,
fan necessària una actuació integrada i coordinada que abordi el
problema des de la promoció, la prevenció, la detecció precoç,
l'assistència al procés, la reinserció i el suport social als malalts
i les seves famílies, des d'una perspectiva multisectorial i
necessàriament coordinada.

D'altra banda, la discriminació i l'estigma encara
predominants per al colAlectiu de persones amb  trastorn mental
obstaculitzen el desenvolupament d'un projecte vital de plena
autonomia i en igualtat d'oportunitats amb la resta de la societat.

Després d'escoltar tots els agents implicats en l'atenció dels
ciutadans de les Illes Balears afectats per una malaltia mental,
la Comissió de Salut del Parlament dels Illes Balears, va
aprovar per unanimitat la Ponència sobre l'impuls en l'atenció de
la salut mental en les Illes Balears en la qual s'han acordat una
sèrie de recomanacions.

Una de les demandes més importants d'aquesta ponència ha
estat la potenciació de l'àmbit de l'atenció social de les persones
amb malalties mentals, tenint en compte que el
desenvolupament de polítiques en aquesta àrea redunda en un
menor nombre d'ingressos i una millora de la qualitat de vida
dels pacients.

Contràriament a la imatge que se sol transmetre, la majoria
de les persones amb malaltia mental poden portar una vida
plena i normalitzada, sempre que comptin amb un tractament i
suport social adequat. L'experiència clínica i la recerca han
mostrat que la intervenció precoç en determinats casos, no
només des dels professionals sanitaris, sinó també des dels
recursos d'assistència social i/o institucional i comunitària,
poden evitar trastorns psicosocials greus en el futur, de vegades
irreparables.

Les actuacions destinades a afavorir la integració social de
les persones que pateixen una malaltia mental apareixen com un
element fonamental per aconseguir l'eficàcia de la resta de
mesures i accions que es dirigeixen a aquest colAlectiu.

En aquest terreny és inqüestionable l'enorme labor realitzada
durant anys per les entitats del sector social que vénen
reclamant, fa molt, una millora del finançament i el pas del
tradicional sistema de subvencions, inestable i fràgil, al sistema
de concertació de places.

Per tot això el Parlament insta el Govern dels Illes Balears
a:

1 Establir mecanismes per a una atenció coordinada des de
nivells assistencials i sectors no sanitaris en els trastorns de salut
mental.
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2. Impulsar el desenvolupament d'una xarxa d'atenció social
comunitària per a la inclusió social i laboral d'aquest colAlectiu.

3. Considerar al tercer sector com una peça imprescindible
en la millora de la qualitat de vida de les persones que sofreixen
una malaltia mental avançant cap a un model de concertació de
serveis proporcionant així una major estabilitat a les entitats que
treballen en aquest àmbit.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que la
connectivitat aèria i les seves infraestructures són una matèria
estratègica per als interessos de la nostra comunitat autònoma
i davant l'elaboració dels propers pressuposts generals de l'Estat,
es fa necessari un pronunciament urgent sobre aquesta matèria
per part d'aquesta cambra.

Participació en la gestió juntament amb el coordinador i
facilitador d'slots i bonificació de taxes pel seu nou sistema de
finançament en els aeroports de la nostra comunitat autònoma

El Reial decret llei 1/14, de 24 de gener, de reforma en
matèria d'infraestructures i transports, i altres mesures
econòmiques, convalidat pel Congrés dels Diputats el 13 de
febrer passat, entre altres aspectes, va modificar la Llei 21/03,
de 7 de juliol, de seguretat aèria, amb la finalitat de regular la
prestació patrimonial pública d'assignació de franges horàries
que retribueix al coordinador i facilitador independent d'slots,
el finançament del coordinador d'slots, pel fet de ser
independent no pot ser cobert el seu cost com fins ara, i s'ha de
canviar el sistema per assegurar la seva independència,
separant-lo funcionalment de qualsevol part interessada; aquesta
retribució per la prestació dels serveis té naturalesa jurídica de
prestació patrimonial pública, pel caràcter imperatiu que aquests
serveis tenen conformement amb el Reglament CEE 95/93 del
Consell de 18 de gener, relatiu a normes comunes per a
l'assignació de franges horàries en els aeroports comunitaris,
imperatiu en tals aeroports; a més, tenint en compte la
naturalesa de prestació patrimonial pública de la retribució dels
serveis del coordinador s'estableix el règim de gestió, liquidació
i cobrament conformement amb les regles aplicables als
ingressos de dret públic; sobre aquest tema cal recordar que
aquesta modificació té com a finalitat fer complir els criteris
marcats per la normativa comunitària i paralitzar un
procediment d'infracció obert per les autoritats europees contra
l'Estat Espanyol, fins a aquest moment el Govern de l'Estat ha
estat incomplint el citat Reglament Comunitari 95/93; entenem
que han de complir-se els requisits exigits per la norma europea
i que l'Estat no ha de ser sancionat per no fer-ho, d'aquí la
urgència d'adoptar aquesta nova regulació i l'aplicació d'aquest

canvi normatiu que fa que el nostre país s'adapti plenament a la
regulació comunitària sobre aquest tema.

Com manifesta el Ministeri de Foment, la nova regulació no
afecta el règim d'assignació de franges horàries, que continua
subjecte als principis d'imparcialitat, transparència i no-
discriminació i a les regles d'assignació establertes en el
Reglament Comunitari 95/93 sobre l'assignació de franges en
els aeroports europeus, com ha vingut fent AENA des de l'any
1993. A més, segons dades oficials, consta en la memòria
d'impacte de l'esmentat reial decret llei, que el cost del nou
sistema de coordinació independent d'slots serà de 2,5 milions
d’euros anuals, tenint en compte el volum d'operacions en els
aeroports nacionals, finançant-se aquest gairebé al 50% entre les
companyies aèries que operen al nostre país, unes 20 aerolínies
amb més de 10 operacions per temporada, ja que declaren
exempts del pagament d'aquesta prestació els operadors aeris
que per a una temporada de programació en un aeroport
coordinat o facilitat concret, disposin d'un màxim de 10 franges
horàries o 10 horaris facilitats, i els aeroports de la
xarxa d'AENA mitjançant la citada nova prestació patrimonial
pública; així també, les mateixes dades oficials afirmen que en
la memòria s'inclou que de l'esmentada part dels aeroports de la
xarxa d'AENA correspon a l'aeroport de Palma de Mallorca
l'11,4%, a l'aeroport d'Eivissa el 3,3% i a l'aeroport de Menorca
l'1,5%; a més cal esmentar la dada oficial que el passat any 2013
les aerolínies van solAlicitar més d'1,5 milions d'slots a la xarxa
d'aeroports.

A més mitjançant el Reial Decret 20/14, de 17 de gener, es
completa el règim jurídic en matèria d'assignació de franges
horàries en els aeroports espanyols, amb l'objecte de completar
el règim jurídic previst a l'esmentat Reglament Comunitari
95/93.

També el passat 16 de juny el Ministeri de Foment va
presentar el Pla de Desenvolupament del Sector Aeri
2014-2017, document emmarcat dins del Pla d'Infraestructures,
Transport i Habitatge 2012-2024; d'aquest projecte, que ha
comptat amb la colAlaboració activa d'organitzacions i empreses
del sector aeri, estableix les línies mestres per al
desenvolupament del transport aeri durant els propers tres anys,
i una de les seves actuacions és millorar la independència de la
coordinació i l'eficàcia en l'ús de franges horàries mitjançant la
designació i posada en funcionament del coordinador
independent d'slots, després de l'aprovació del reial decret llei
per implantar un nou model d'assignació de franges horàries en
aeroports nacionals, a fi d'aprofitar millor la capacitat
aeroportuària i millorar la coordinació.

A més sobre aquest tema recordem que el govern socialista,
a finals de legislatura, va trametre a la Comissió Nacional de la
Competència, que l'informà, IPN 67/11, un projecte de reial
decret on establien que el coordinador es financés amb el
cobrament per la prestació dels serveis de coordinació i
facilitació a les companyies aèries i als gestors aeroportuaris,
garantint així la seva continuïtat i independència financera, per
tant, el govern socialista ja pretenia establir tal sistema de
finançament.

Per això, a causa que la connectivitat aèria és un tema
estratègic per als interessos de la nostra comunitat, proposem,
en primer lloc, solAlicitar al Govern de l'Estat que procedeixi a
la valoració del cost que fins ara provocava la gestió de
coordinació i facilitació de franges horàries, que ha vingut
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realitzant l'ens públic AENA, a fi de repercutir aquest descens
de costos de funcionament amb una bonificació de taxes
aeroportuàries i de navegació en els aeroports de la nostra
comunitat, equivalent a la descàrrega de les tasques que fins ara
tenia encomanades íntegrament AENA per aquest concepte; la
separació del coordinador d'slots del proveïdor de serveis
aeroportuaris AENA, per donar compliment al Reglament
comunitari 95/93, i que sigui un òrgan independent, fa que
AENA vegi descarregada la seva activitat i la seva càrrega de
competències, la qual cosa no ve acompanyada d'una paralAlela
bonificació de les taxes aeroportuàries i de navegació que cobra
l'ens públic al mateix temps que es crea la nova prestació
patrimonial pública que ha de servir al funcionament del
coordinador independent, per això demanem la seva valoració
i que aquesta s'apliqui en bonificacions a les taxes en els
aeroports de les nostres illes.

A més també proposem, en segon lloc, per donar un
important pas més en la cogestió dels aeroports de la nostra
comunitat, objectiu de l'actual Govern de les Illes Balears, instar
el Govern de l'Estat a fer les modificacions legals i
administratives pertinents per tal que les administracions
autonòmica, insulars i locals, i les entitats econòmiques i socials
de la nostra comunitat participin juntament amb el coordinador
i facilitador d'slots, a més dels aeroports respectius, en la gestió
de les seves pròpies franges horàries, per a una major
participació d'institucions pròpies i descentralització en la gestió
dels nostres aeroports; ja que les franges horàries suposen un
element fonamental en la gestió dels aeroports; cal destacar
sobre aquest tema que l'esmentat projecte de reial decret del
govern socialista no permetia gens de participació i
descentralització, el govern socialista establia un coordinador
únic, format per aerolínies i gestor aeroportuari.

Per tant en ser la connectivitat aèria i les seves
infraestructures un tema estratègic per als interessos de la nostra
comunitat i en ser important un pronunciament clar del
Parlament dels Illes Balears referent a aquestes importants,
clares i reivindicatives propostes, en defensa dels interessos de
la nostra comunitat, el Grup Parlamentari Popular presentem la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
de l'Estat que procedeixi a la valoració del cost que fins ara
provocava la gestió de coordinació i facilitació de franges
horàries que ha vingut realitzant AENA a fi de repercutir aquest
descens de costos de funcionament amb una bonificació de
taxes aeroportuàries i de navegació en els aeroports de la nostra
comunitat autònoma equivalent a la descàrrega de les tasques
que fins ara tenia encomanades íntegrament AENA per aquest
concepte.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer les modificacions legals i administratives pertinents
per tal que les administracions autonòmica, insulars i locals, i
les entitats econòmiques i socials de la nostra comunitat
autònoma participin juntament amb el coordinador i facilitador
de franges horàries, a més dels aeroports respectius, en la gestió
de les seves pròpies franges horàries, per a una major
participació d'institucions pròpies i descentralització en la gestió
dels aeroports de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 12 d'agost de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Turisme de qualitat

El Partit Popular des del començament de la legislatura ha
treballat fermament per aconseguir que Balears recuperi el seu
lideratge en el turisme mundial i sigui un referent en qualitat i
competitivitat.

La realitat dels darrers anys ens havia mostrat que la
indústria turística balear, tot i que és una destinació àmpliament
consolidada, es trobava en una situació de pèrdua de
competitivitat que requeria l'adopció de mesures que afrontessin
el problema, des d'un punt de vista estructural i no merament
conjuntural.

Altres països de l'entorn mediterrani com Turquia, Grècia,
Croàcia, Marroc, etc., han apostat pel turisme com a font
d'ingressos i han desenvolupat zones turístiques amb importants
incentius fiscals a la inversió, la qual cosa ha facilitat la
construcció d'una nova planta que competeix clarament i en
situació avantatjosa amb la indústria de les Illes Balears tant en
qualitat, pel fet de ser més moderna, com en rendibilitat, perquè
té una estructura de costos i uns marges de benefici més
atractius per a la inversió.

A més, hi ha hagut una gran concentració d'empreses
turístiques emissores en els últims anys, la qual cosa ha
provocat que el mercat dels operadors turístics es trobi
concentrat en tres o quatre grups importants a escala europea,
cosa que els dóna una posició d'oligopoli davant la qual el
mercat receptiu o de destinació té poca capacitat d'actuació, i el
turisme i les seves condicions vénen més aviat imposats pel ram
emissor.

Per altra banda l'escassa competitivitat de la indústria
turística de les Illes Balears s'havia vist agreujada pel fet que
durant anys el compliment de la normativa que afectava el
sector encaria enormement l'explotació de la indústria turística,
en un escenari en el qual els costos pujaven i els ingressos
descendien, la qual cosa, juntament amb unes perspectives cada
vegada més incertes, incentivava poc la inversió.

Tot això va fer que, de manera generalitzada, per frenar la
disminució del marge de beneficis, no es duguessin a terme
inversions per a millores i modernització en els diferents
establiments, fet que es manifestava en una reducció de la
qualitat i la imatge de part de la planta turística.
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Ha estat el Govern del Partit Popular el que ha adoptat
mesures de caràcter estructural i ha incentivat la inversió en el
sector de la indústria del turisme balear, amb la finalitat de
recuperar la competitivitat que requereix la principal font
d'ingressos de les Illes.

La Llei de turisme, el Pla integral de turisme, el Decret Llei
de la Platja de Palma i el Decret de mesures urgents per a la
reconversió de zones madures duts a terme pel Govern balear
han començat a donar fruits vers la qualitat: l’oferta hotelera de
4 i 5 estrelles ha augmentat un 50%, les Illes han passat de tenir
173 establiments de categoria superior a tenir-ne 256, xifra que
representa ja el 46,6% del total. Només a Mallorca, enguany hi
ha 94 nous establiments de 4 estrelles i 10 de 4 superior, gràcies
a les reconversions que es varen realitzar durant el passat
hivern.

Malgrat aquestes dades positives, que mostren l’evolució
favorable de la nostra indústria cap a un turisme de prestigi, el
bon nom de les Illes Balears va ser tacat recentment per
esdeveniments a una zona específica de Mallorca.

El Govern de manera immediata va posar en marxa tots els
mecanismes de què disposa per eradicar actituds incíviques així
com per netejar la nostra imatge. Anuncià la creació d’un front
comú entre totes les institucions amb competències per tallar
pràctiques intolerables i una campanya dotada de mig milió
d’euros en el Regne Unit i entre els britànics que visiten les Illes
dirigida a conscienciar tant turistes com empreses sobre la
necessitat del comportament cívic. S’ha creat el grup de treball
del Consell Assessor de Turisme que ultima el Codi de bones
pràctiques per acabar amb conductes incíviques i a les darreres
setmanes han estat clausurats locals nocturns conflictius que no
complien amb la normativa, fets que demostren un cop més que
la qualitat i la bona imatge de Balears és primordial per al Partit
Popular.

Es per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la seva feina per lluitar contra fets puntuals
que pel seu ressò mediàtic fan malbé injustament la imatge
turística de Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incompetents
que no poden fer front als nostres competidors de l'arc
mediterrani com són Turquia, Marroc, Egipte, etc.

Palma, a 12 d'agost de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Palau de Congressos

El Palau de Congressos és per al Partit Popular una
infraestructura bàsica per a Palma, una eina fonamental per fer
viable el turisme durant tot l’any que suposa, segons els estudis
comparatius que s’han fet, una previsió de 65.000 congressistes
anuals, amb una previsió d’ingressos per a la ciutat de Palma
estimada de 30 milions d’euros a l’any que repercutiran en el
sector de la restauració, els comerços, l’esport, etc.,
especialment en temporada baixa.

Part de l’oposició reclama l’enderrocament del Palau de
Congressos. L’equip de govern de l’ajuntament ha calculat que
enderrocar el que està actualment edificat tindria un cost de 28,6
milions d’euros.

El Partit Popular s’oposa enèrgicament a aquesta opció i
defensa la necessitat de dur a terme el Palau de Congressos.

Malgrat els nombrosos entrebancs que ha sofert aquesta
infraestructura al llarg dels últims anys, l’executiu ha cercat
solucions per tal de donar sortida al Palau de Congressos. A
l’inici de la legislatura es varen convocar dos concursos per
adjudicar la gestió de la infraestructura i recentment
l’Ajuntament de Palma ha procedit a la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de Palma per tal de poder
separar la gestió del palau de l’hotel i va convocar una nova
licitació per a la venda de l’hotel, que va quedar deserta.

Recentment el Govern ha pagat els 40 milions d’euros que
es devien a l'empresa adjudicatària de les obres del Palau de
Congressos.

L’entrega d’aquest import s’ha pogut realitzar gràcies al Pla
de pagament a proveïdors habilitat pel Govern central que
aprovà el Ministeri d'Hisenda, destinat exclusivament a les
comunitats autònomes.

La retribució d’aquest import a l’empresa adjudicatària,
Acciona, ha estat d’obligat compliment per poder reiniciar les
obres que es trobaven paralitzades.

La resta de doblers necessaris per acabar l’obra, uns 36
milions, es finançaran amb un crèdit reintegrable que aportarà
la CAIB a la societat Palau de Congressos, i els pagaments a la
constructora s’executaran amb una periodicitat mensual o per
actuacions d’obra finalitzades.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per totes les gestions que ha dut a terme per
reprendre les obres del Palau de Congressos, com la inclusió del
pagament de 40 milions d’euros del deute a l'empresa
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constructora Acciona i el Pla de pagament a proveïdors del
Govern central, que finalment han fet que amb data 14 de juliol
de 2014 la continuació de la seva construcció sigui una realitat
i han possibilitat el finançament dels 36 milions necessaris per
acabar les obres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant perquè el Palau de
Congressos, infraestructura desestacionalitzadora del turisme i
activadora del sector, pugui ser dut a terme en el termini d’un
any.

Palma, a 12 d'agost de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Privatització de l’ens públic AENA

El Consell de Ministres ha acordat, el passat mes de juny, de
procedir a la privatització de l’ens públic AENA, tot i que la
seva decisió sigui clarament contrària a reiterats acords del
Parlament així com d’altres institucions de les Illes Balears, a
reiterades peticions de participació de les Illes Balears en la
gestió i a la presa de decisions dels nostres aeroports així com
del manteniment de la seva gestió i titularitat pública.

La decisió del Consell de Ministres s’ha pres després que la
ministra de Foment paralitzés el sistema aeroportuari promogut
per l’anterior govern espanyol i engegués la recuperació d’un
model de gestió fortament centralitzat amb la important
participació de capital privat.

El Parlament i les principals institucions, partits, entitats i
associacions de les Illes Balears s’han manifestat reiteradament
sobre la importància capital dels nostres aeroports en l'economia
de les nostres illes, la mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans
i la nostra indústria turística, atès que més del 90% dels visitants
depenen per arribar-hi precisament de les comunicacions aèries.

En aquest sentit, les institucions públiques i les entitats
cíviques i socials han manifestat clarament la seva gran
preocupació sobre les molt negatives conseqüències que tindria
la privatització d’AENA davant la destrucció de llocs de feina,
la pèrdua de qualitat i drets laborals i de gestió del servei públic
que comportaria, així com de control del model territorial i la
política turística per part de cadascuna de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup
Parlamentari MÉS presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió de
privatitzar els aeroports de les Illes Balears presa pel Govern de
l’Estat i l’insta a respectar els acords del Parlament de les Illes
Balears sobre la qüestió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aturar la privatització d’AENA de manera immediata i a
encetar la negociació amb el Govern de les Illes Balears d’un
model descentralitzat de gestió dels nostres aeroports a favor de
l’interès general i els criteris de servei públic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les Illes
Balears amb la participació de les institucions de la comunitat
autònoma i la societat civil de les Illes Balears, d’acord amb el
model de desenvolupament econòmic, turístic i territorial de
cadascuna de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'agost de 2014.
Els diputats:
Damià Borràs i Barber.
Nel Martí i Llufriu.
Els portaveus:
Francesca L. Armengol i Socías.
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a fresh-start, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7915/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicació de places de docents interins, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 7916/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a bust de l'emperador August, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

RGE núm. 7917/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dessaladora de Santa Eulària, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 3 de setembre de 2014).

RGE núm. 8104/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Biblioteca de Can Sales, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
setembre de 2014).

Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



10634 BOPIB núm. 163 -  5 de setembre 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Fresh-start

La crisi econòmica iniciada el 2007 ha posat en evidència un
dels problemes més notables de l’economia espanyola i també
balear. Efectivament, la nostra legislació no contempla el fracàs
empresarial fortuït i condemna els autònoms i emprenedors que
han tengut la valentia de tirar endavant un projecte i no han
reeixit, a l’economia submergida.

Ens trobam davant un problema estructural notable que no
ha estat considerat pel regulador, o en tot cas hauríem de
matisar-ho en el sentit que sols ha estat contemplat des de la
perspectiva dels interessos bancaris, però no dels empresarials.

Un problema que sens dubte ajuda a entendre per què
l’economia submergida és tan important aquí, amb tot el negatiu
que implica.

Per poder entendre aquest error estructural es fa necessari
analitzar la legislació espanyola sobre el concurs i en particular
sobre el concurs de les persones físiques.

I.- Anàlisi de la legislació concursal.
I.1.- Del principi quasi sagrat de la responsabilitat patrimonial
universal.

Constitueix un dels fonaments del nostre dret, la
responsabilitat patrimonial universal de tothom, per la qual
cosa, el deutor respon amb tots els seus béns presents i futurs
dels seus deutes (article 1.911 del Codi Civil).
I.2.- Què passa quan una empresa es troba en situació
d’insolvència?

Quan una empresa es troba en una situació d’insolvència pot
anar al concurs de creditors, una espècie d’hospital d’empreses
que té per finalitat aconseguir una reestructuració i un
sanejament. Cert que la immensa majoria d’empreses que entren
en concurs acaben en liquidació, però tenen una oportunitat.
I.3.- Què passa quan una persona física es troba en una situació
d’insolvència?

Quan qui es troba en una situació d’insolvència és una
persona física també pot anar al concurs de creditors, regulat a
la Llei de concurs de creditors, però la pregunta pertinent és: és
útil per a la persona física anar a concurs de creditors?

La resposta és que molt poques vegades pot resultar
interessant, és més, fins i tot potser contraproduent.
Efectivament, com que la llei no distingeix entre persones
físiques i jurídiques, s’aplica el mateix règim amb
conseqüències molt negatives.
I.4.- Què implica un concurs per a una persona física?

En cas que no s’arribi a acord amb els creditors (amb una
reducció i/o un ajornament dels deutes), es passa a la liquidació.
Quan es tracta d’una empresa pot resultar una situació
desgraciada perquè l’empresa desapareix. Però quan es tracta
d’una persona física com que no es pot liquidar una persona
física després d’un concurs (vaja, per ara!), es condemna la
persona física a la marginació social i econòmica. Cal tenir en
compte aquí el principi de la responsabilitat patrimonial

universal comentat més amunt, que determina que un deutor ha
de respondre dels seus deutes amb tots els seus béns presents i
futurs.
I.5.- Les nefastes conseqüències especialment humanes i
socials, però també econòmiques (atenció!) d’aquest sistema.

Aquest sistema, a més de llançar les persones a la misèria
més absoluta, no fa sinó agreujar la crisi econòmica i social,
perquè a més de ser humanament i socialment insuportable,
resulta, des del punt de vista econòmic, totalment contraindicat.

Efectivament, la persona física que ha sobreviscut al concurs
haurà perdut tots els seus béns (liquidats) i a més a més haurà
augmentat els seus deutes (els considerables honoraris dels
advocats i administradors concursals) … Quina paradoxa!, el
concurs que havia de ser un hospital ha esdevengut un poltre de
tortura!

Aquesta persona se submergirà en l’economia B, la famosa
economia en negre,  amb el que suposa de precarietat laboral i
pèrdua d’ingressos fiscals per part de l’Estat o bé usarà
testaferros per evitar que els guanys generats una vegada acabat
el concurs, vagin destinats a pagar deutes anteriors.

No resulta estrany que s’especuli sobre que el 25% de
l’economia és submergida.

II.- La Llei d’emprenedoria que ha demostrat ser un simple
maquillatge per complir l’expedient de la Unió Europea.
II.1.- La Llei 14/2013, de setembre, d’emprenedoria

D’acord amb aquesta recent reforma de la llei concursal, en
cas de concurs de persones físiques que hagin actuat de bona fe,
hi pot haver una molt limitada condonació de deutes.

Com opera aquesta condonació de deutes?
a) S’ha d’haver pagat el 100% dels crèdits privilegiats

(bàsicament els hipotecaris), els crèdits contra la massa (els
originats una vegada declarat el concurs) i un 25% dels crèdits
ordinaris. S’ha d’apuntar que també és possible la remissió del
100% dels crèdits ordinaris si s’ha intentat sense èxit un acord
extrajudicial de pagaments, això no obstant els crèdits
privilegiats (els bancaris fonamentalment) es mantenen de
qualsevol manera i s’han d’haver pagat el 100% dels crèdits
contra la massa.

b) Es mantenen el 100% dels crèdits contra Hisenda i la
Seguretat Social.

Sembla quasi una broma!
És a dir, després de passar tot un concurs, pagar honoraris de

l’advocat del concurs i el procurador, honoraris de
l’administrador concursal, el 100% dels crèdits contra la massa
restants, el 100% dels crèdits privilegiats i mantenint el 100%
del deute contra Hisenda i la Seguretat Social, es podran
condonar els crèdits ordinaris (que normalment són els menys
importants)!

Qualcú pensa que hi haurà persones físiques que instaran un
concurs per aconseguir que se'ls redueixi un 10% del deute
total?
II. 2.- La institució de la "fresh start".

A gran part dels països occidentals regeix el model de "fresh
start" o “segona oportunitat”, que es basa en principis de
liquidació immediata del patrimoni del deutor i la condonació
dels deutes no pagats, amb unes limitades excepcions. Els
fonaments del model són la responsabilitat limitada del deutor
i la necessitat de recuperar el més ràpidament possible el deutor
per a l’activitat econòmica i del consum. D’aquesta manera el
concursat està estimulat a tornar generar activitat econòmica, la
qual cosa generarà llocs de feina i ingressos públics via imposts
i cotitzacions. El deutor persona física té la tranquilAlitat que els
nous ingressos que generi podran ser seus i no seran embargats
per creditors que no aconseguiren cobrar en el procediment
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concursal. El fonament últim són raons humanitàries i
econòmiques.
II. 3.- Conclusió

Som davant una reforma tímida i clarament insuficient per
afrontar els problemes de fons i estructurals de l’economia
espanyola i balear.

Aleshores ens hem de demanar, a qui beneficia aquesta
reforma?

És difícil saber-ho, però en tot cas molt poca gent. El que sí
podem afirmar és que no perjudica l’administració pública
(Hisenda i Seguretat Social) ni les entitats financeres.

Però aquest perjudici sols es pot pressuposar del curt
termini, ja que és evident que a llarg termini no els beneficia en
absolut ni a ells ni a l’economia en general. Efectivament, si
condemnam aquell a qui per circumstàncies diverses li ha anat
malament el negoci i ha hagut de tancar-lo amb deutes, a
submergir-se a l’economia negra, aquest no pagarà imposts, ni
cotitzarà, ni obrirà cap compte corrent, ni solAlicitarà cap préstec
durant molts i molts anys…

Tendrem un mort civil, sense ilAlusió ni ganes de tornar
emprendre cap altra iniciativa, amb tot el que això suposa de
negatiu a nivell social, personal i econòmic.

III.- Del fracàs de la Llei d’emprenedoria
Segons les dades de l'INE del semestre posterior a entrada

en vigor de la llei (quart trimestre de 2013 i primer de 2014), a
Balears hi ha hagut 110 concursos, dels quals sols 10 (9%)
corresponen a persones físiques i 1 (0,9%) a autònoms. A tot
Espanya hi ha hagut 4.375 concursos a tot Espanya, dels quals
sols 347 (7,9%) corresponen a persones físiques i 104 (2,3%) a
autònoms.

Un fracàs, un autèntic fracàs. Sols per servir de comparança
a EUA durant el 2012 el 96% dels concursos foren per a
persones físiques

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a procedir de forma urgent a la reforma de la llei
concursal establint una autèntica segona oportunitat ("fresh
start") per a les persones físiques, empresàries o no, de tal
manera que si una persona és declarada en concurs, perd tot el
seu patrimoni i un jutge considera que no hi hagut mala fe, es
pugui gaudir d’una segona oportunitat.

Palma, a 5 d'agost de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Adjudicació de places de docents interins

Exposició de motius

Els aspirants a docents poden accedir a un lloc de feina dins
el sistema educatiu per dues vies, o bé opositant i guanyant una
plaça o bé per interinatge d’aquelles places que queden vacants.

Malgrat el conseller Bosch s’havia compromès a convocar
oposicions l’any 2013 la realitat és que això no es va produir, de
fet no es fan oposicions des de l’any 2011.

L’adjudicació de places de docents interins genera cada estiu
una problemàtica més o manco intensa, però en aquest darrer la
situació s’ha aguditzat a causa del canvi de criteri de selecció
per a l’ordenació de la llista de persones que esperen ser
colAlocades.

També va generar tensions que el nou pacte d’estabilitat dels
interins fos plantejat amb precipitació al final de curs i de
legislatura i que, a més, fos signat únicament per dos sindicats
i la Conselleria, generant una certa divisió amb els altres
sindicats. Però l’objecte d’aquesta proposició no de llei es vol
centrar en el que es denomina professors/mestres interins
substituts per al curs 2014-2015.

La Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de 18/07/2014 en relació amb aquest colAlectiu va
canviar el sistema de baremació a partir d’una llista única que
només ha tingut en compte l’expedient acadèmic, mentre que el
sistema anterior tenia també en compte l’antiguitat o el temps de
permanència en la llista.

Això ha significat que molts d’aspirants que porten molts
d’anys apuntats hagin vist com altres de nous i amb unes
dècimes més en l’expedient, en ocasions sense cap experiència,
es han passat davant, cosa que pot suposar una injustícia en
molts de casos i relegar alguns dels aspirants a no poder avançar
en la borsa.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el sistema de llistes de
professors/mestres interins substituts dels cursos anteriors al
2014-2015.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que per al proper curs 2015-2016 la nota de
l’expedient acadèmic no passi per damunt de l’antiguitat o del
temps de permanència dins les llistes de professors/mestres
interins substituts i que es valorin també altres mèrits com la
formació al marge de l’expedient acadèmic.
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Palma, a 19 d'agost de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Bust de l’emperador August

Exposició de motius

La casa de subhastes Christie’s anunciava la sortida al
mercat d’un lot consistent en un bust de l’emperador August,
trobat a la ciutat romana de PolAlèntia, que pertany a una
colAlecció privada, una peça de gran valor patrimonial, tant
artístic com històric, de la qual el colAleccionista vol
desprendre’s. Atès que cap mesura no la protegeix, correm el
perill de perdre dita peça per sempre.

Tot i que el Consell Insular de Mallorca és la institució
responsable en tot allò que afecta el patrimoni de Mallorca, i la
que ha d’actuar davant aquesta situació, ja sigui acudint a la
subhasta o posant-se en contacte amb l’actual propietari, no
sense abans haver engegat mesures de protecció, el Govern n’és
responsable subsidiari. Significa això que si el CIM no actua en
la seva defensa, ho ha de fer el Govern. Tot per tal d’impedir
que puguem perdre, una vegada més, part de la nostra història,
del nostre patrimoni artístic.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir, en colAlaboració amb el Consell Insular de
Mallorca o exercint la seva responsabilitat subsidiària, per tal
d’evitar perdre, per al nostre patrimoni, el bust de l’emperador
August.

Palma, a 19 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Dessaladora de Santa Eulària

Exposició de motius

L’any 2001-2002 es va posar en marxa el projecte per a la
dotació d’una dessaladora a Santa Eulària del Riu. D’aquesta
mateixa època és el projecte d’altres dessaladores a les Illes
Balears.

Es tracta de les dessaladores d’Andratx i d’Alcúdia, a l’illa
de Mallorca, i de la de Ciutadella a Menorca.

La dessaladora de Santa Eulària del Riu suposa un cost en
emissions de CO2, a causa de la despesa d’electricitat i del cost
de l’eliminació de residus de salmorra, però significa un
benefici molt més gran: implica un descens en l’extracció
d’aigua dels aqüífers d’Eivissa i, a més, constitueix un element
important per al subministrament d’aigua potable. L’obtenció
d’aigua de la dessaladora de Santa Eulària suposaria un benefici
especialment per a la part nord de l’illa d’Eivissa, però també
beneficiaria la resta de municipis, amb la interconnexió a la
xarxa d’abastiment d’aigua potable.

En un any de sequera com el que patim, es fa més evident,
i més urgent, la necessitat de posar en marxa la dessaladora,
tenint en compte que l’extracció d’aigua està al límit i que es
pot produir un procés irreversible per als pocs aqüífers d’Eivissa
que encara proporcionen aigua amb un mínim de qualitat.

La dessaladora de Santa Eulària del Riu es va començar a
construir, finalment, l’any 2007 i estava acabada l’any 2012,
any en què, inicialment, es tenia previst de posar-la en
funcionament. No s’hi va poder posar, emperò, perquè hi ha un
sobrecost de 19 milions d’euros que el Govern de l’Estat no vol
assumir i el Govern de les Illes Balears, segons la seva pròpia
consideració, no pot pagar.

L’empresa constructora de la dessaladora, emperò, ja
requereix el cobrament del cànon de manteniment, que
ascendeix a 3.5 milions d’euros anuals. Així idò, ja es demana
el pagament del manteniment per una infraestructura que no ha
estat recepcionada pel Govern i que no s’ha posat en
funcionament.

De la partida de 75 milions d’euros aconseguits per a Eivissa
per a infraestructures de tractament d’aigües, n’hi ha una part
per a la depuradora de Vila i una part per a la depuradora de
Santa Eulària, però no hi ha cap partida per a la dessaladora de
Santa Eulària. De manera que la seva posada en marxa continua
quedant aparcada.
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Als 19 milions d’euros que queden per pagar per recepcionar
la dessaladora s’hi ha d’afegir la quantitat de 3.5 milions
d’euros, encara no pressupostats, que són els que farien falta per
poder connectar la planta a la xarxa de subministrament d’aigua.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar, davant el Govern de l’Estat, la recepció de
la dessaladora de Santa Eulària i la seva connexió a la xarxa de
subministrament d’aigua.

Palma, a 19 d'agost de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Biblioteca de Can Sales

Exposició de motius

Al llarg dels últims anys, la Biblioteca de Can Sales, de
titularitat estatal i que gestiona el Govern balear, ha patit un
deteriorament que ha afectat tots els serveis. La disminució del
pressupost que s’hi destinava, deixant en situació precària
algunes instalAlacions bàsiques, com ara l’aire condicionat, i,
alhora, la disminució del personal que tenia cura del
manteniment i l’atenció dels usuaris de la biblioteca, han portat
la institució, on es troba el fons bibliogràfic de Can Sales, a una
situació insostenible. Des de la reducció d’horaris a la
impossibilitat d’accés a la consulta d’una part de la
documentació allí dipositada, tot plegat sembla un despropòsit
causat per l’absoluta incapacitat de gestionar una sola
biblioteca, però també per la desídia del Govern en matèria
cultural.

L’abandonament de la biblioteca de Can Sales exemplifica
el menyspreu que sent tant la Conselleria de Cultura,
responsable en primera instància de la institució, com el mateix
Govern, per tot allò que afecta el fet cultural, tant i més el fet
cultural propi, del qual les biblioteques en són una part
fonamental, i Can Sales d’una forma especial.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir d’urgència a la Biblioteca de Can Sales, de
la qual en té la gestió, per tal de resoldre els múltiples
problemes que l’afecten i la posen en perill.

Palma, a 29 d'agost de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5161/12,  presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
campanyes ús racional del medicament. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).

El 14 de novembre en el debat de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per defensar els pressupostos del 2012, la
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, va explicar que
durant l'any 2012 "continuarem impulsant l'ús racional del
medicament i durem a terme, conjuntament amb el colAlegi,
campanyes de conscienciació de la població del consum
responsable evitant l'automedicació". Quins acords s'han
arribat amb els colAlegis professionals i quines campanyes
s'han fet?

La Direcció General de Farmàcia ha encetat una campanya
per promoure l'ús responsable dels medicaments dirigida als
ciutadans advertint del perill de comprar medicaments per
internet. En el 2012 ha realitzat 336 enquestes a la població per
comprovar si compra medicaments per aquesta via i quin tipus
de medicament. Cada persona que complimenta una enquesta se
li dóna una fulla amb informació.

CAMPANYA: 
- El 60% dels medicaments venuts a través d'internet són falsos.
- Augmenta el risc a exposar-vos a productes no autoritzats,
falsificats o de qualitat inferior.
- Desconfieu d'anuncis que prometen fórmules secretes,
descobriments sorprenents o cures miraculoses.
- Adquiriu medicaments únicament a les Oficines de Farmàcia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 15121/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per hospitalització (II). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per hospitalització
a l'Hospital Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat i
any des de dia 1 de gener de 2010 fins 30 de novembre de
2013?

Pacients en hospitalització any 2010
Rehabilitació: 116
Traumatologia i cirurgia ortopèdica: 55
Unitat de geriatria: 425
Unitat de cures palAliatives: 227
Total pacients hospitalització: 823
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Pacients en hospitalització any 2011
Rehabilitació: 108
Traumatologia i cirurgia ortopèdica: 28
Unitat de geriatria: 268
Unitat de cures palAliatives: 346
Total pacients hospitalització: 750

Pacients en hospitalització any 2012
Rehabilitació: 118
Traumatologia i cirurgia ortopèdica: 17
Unitat de geriatria: 34
Unitat de cures palAliatives: 391
Total pacients hospitalització: 560

Pacients en hospitalització de gener a octubre any 2013
Rehabilitació: 125
Traumatologia i cirurgia ortopèdica: 32
Unitat de geriatria: 68
Unitat de cures palAliatives: 382
Total pacients hospitalització: 606

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 15170/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a servei
d'oncologia radioteràpica (XXXI). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Formentera que
són atesos al servei d'oncologia a l'hospital Universitari de
Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010
a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 10
2011 7
2012 11
2013 12

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 15259/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targetes
sanitàries. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Quin és el nombre de targetes sanitàries en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, diferenciades per illes amb
codis TSI 001, 002, 003, 004, 005? Dades referides a setembre
de 2013.

Població Àrea TSI
26338 Mallorca TSI 001
165335 Mallorca TSI 002

453740 Mallorca TSI 003
153698 Mallorca TSI 004
5853 Mallorca TSI 005
2322 Menorca TSI 001
17048 Menorca TSI 002
49851 Menorca TSI 003
15662 Menorca TSI 004
467 Menorca TSI 005
3673 Eiv. i Form. TSI 001
20508 Eiv. i Form. TSI 002
83424 Eiv. i Form. TSI 003
21928 Eiv. i Form. TSI 004
741 Eiv. i Form. TSI 005

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 15477/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de
reumatòlegs al Servei de salut.  (BOPIB núm. 129, de 20 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de reumatòlegs al Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossat per gerències hospitalàries?

Hospital Universitari de Son Espases: 3
Hospital Son Llàtzer: 3
Hospital de Manacor: 2
Hospital Comarcal d'Inca: 2
Hospital de Can Misses: 1
Hospital General Mateu Orfila: 1*

* El servei de reumatologia disposa de dues places creades,
una encara no està coberta, ja que el titular no s'ha jubilat.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 15478/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió de
nombre de reumatòlegs al Servei de salut. (BOPIB núm. 129,
de 20 de desembre de 2013).

Quina previsió hi ha de nombre de reumatòlegs al Servei de
Salut de les Illes Balears, desglossat per gerències
hospitalàries, per a l'any 2014?

Hospital Universitari de Son Espases: 3
Hospital Son Llàtzer: 3
Hospital de Manacor: 2
Hospital Comarcal d'Inca: 2
Hospital de Can Misses: 1*
Hospital General Mateu Orfila: 2**

* Depenent de la cartera de serveis, de l'assignació
d'aquestes entre unitats i en funció de l'evolució la prevalença
de les malalties, s'analitzarà la contractació d'un reumatòleg per
a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
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** És una plaça que ja existia el 2013, que estava lliure pe
jubilació i en el 2014 s'ha cobert per concurs oposició.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 59/14, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inseminació
artificial. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quants de procediments d'inseminació artificial s'han
realitzat als hospitals de la xarxa pública del Servei de Salut de
les Illes Balears els anys 2010, 2011, 2012 i 2013? Se solAlicita
detall per any i per hospital.

Any 2008 Any 2009 Any 2010
HUSE: 220 HUSE: 216 HUSE: 279
HSLL:-- HSLL: -- HSLL: 283
HCM:-- HCM: -- HCM:  --
HCIN:-- HCIN: -- HCIN: --

Any 2011 Any 2012 Any 2013
HUSE: 144 HUSE: 158 HUSE: 166
HSLL: 308 HSLL: 298 HSLL: 205
HCM:74 HCM: 88 HCM:    85
HCIN:63 HCIN: 51 HCIN:   71

* El nombre de cicles d'inseminació de cònjuge ha disminuït a
l'any 2011 degut a l'inici de realització dels esmentats cicles a
l'Hospital Comarcal d'Inca i Can Misses d'Eivissa.

HUSE: Hospital Universitari de Son Espases.
HSLL: Hospital Son Llàtzer.
HCM: Hospital Can Misses (Eivissa).
HCIN: Hospital Comarcal d'Inca.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 100/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a radioteràpia del nou
hospital de Can Misses d'Eivissa. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quina és la data exacta d'autorització per part del Consell
de Seguretat Nuclear del projecte de búnker del servei de
radioteràpia del nou Hospital de Can Misses d'Eivissa?

Serà l'empresa adjudicatària, que presti el servei, qui tramiti
dita autorització.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 483/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (VI).  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins dia 31 de desembre de
2013, per donar compliment al RD Llei 16/2012, desglossat
per illes?

ILLA TARGETES
Mallorca 85
Menorca 7
Eivissa 11
Total 103

S'han canviat el títol d'aportació a 103 targetes sanitàries.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 484/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (VII).  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins dia 31 de desembre de
2013, per donar compliment al RD Llei 16/2012, desglossat
per centre de salut de les Illes Balears?

Canvis títols d'aportació per Centre de Salut: 103

Eivissa: 
Can Misses 2; Sant Antoni 3; Sant Jordi 1; Sant Josep 1;

Santa Eulàlia 3; Vila 1.

Mallorca:
Alcúdia 4; A. Bennàssar 4; Artà 1; Binissalem 5; Camp

Redó 2; Campos 2; Coll d'En Rebassa 1;  Emili Darder 2;
Escola Graduada 2; Escorxador 2; Felanitx 4; Inca 8; Llucmajor
1; Martí Serra 1; Muro 3; Na Burguesa 1; Pere Garau 4; Platja
de Palma 3; Pollença 1; Portocristo 1; Sa Pobla 2; Sant Agustí
2; Santa Catalina 3; Santa Maria 2; Santa Ponça 4; Sóller 1; Son
Cladera 1;  Son Ferriol 1; Son Gotleu 2; Son Pisà 2; Son Rullàn
1;  Son Serra 4; Son Servera 1; Trencadors 3; Valldargent 3;
Vilafranca 1. 

Menorca:
Canal Salat 4; Dalt Sant Joan 1; Es Banyer 2.

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

A la Pregunta RGE núm. 544/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de
vacunació antigripal (I).  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quantes vacunes antigripal varen posar-se des de 2007 fins
a la campanya de 2013, desglossar per any, grup de risc i illa?

Les dades de cobertura procedeixen del Servei de Salut
(FIC).

S'adjunta documentació amb la informació solAlicitada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 545/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de
vacunació antigripal (II).  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quantes vacunes antigripal varen posar-se des de 2007 fins
a la campanya de 2013, desglossar per any, grup de risc i
centre de salut?

Les dades de cobertura procedeixen del Servei de Salut
(FIC).

Nombre de dosis administrades per factor de risc a menors
de 65 anys: Els pacients poden presentar més d'un factor i, per
això, la suma dóna un nombre més alt que el total de persones
vacunades menors de 65 anys.

S'adjunta documentació amb la informació solAlicitada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 548/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a campanya de
vacunació antigripal (V).  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quina ha estat la cobertura de la campanya de vacunació
antigripal des de 2007 fins a la campanya de 2013, desglossat
per any, grup de risc i illa?

Les dades de cobertura procedeixen del Servei de Salut
(FIC). 

Les cobertures es poden calcular de dues maneres:

1. Sobre persones catalogades a la història clínica amb alguna
de les condicions de risc (criteris d'inclusió: CI). Aquesta seria
la més correcta, però té el problema que moltes persones que
tenen la condició no estan registrades com a tal. Això és
especialment important a grups ocupacionals i als convivents de
pacients de risc (cuidadors domiciliaris).

* En el cas dels adults de 65 anys o més i CI coincideixen,
ja que l'edat, per ella mateixa, ja és una condició de risc.

2. Sobre la població general (TSI), que dóna uns percentatges
molts baixos ja que la majoria de població jove no té factors de
risc. Aquest càlcul també és un indicador de la qualitat
assistencial, ja que, en general, els diferents centres solen tenir
percentatges similars de població de risc de cada categoria i, per
tant, el percentatge de vacunats no hauria de variar molt.

S'adjunta documentació amb les dades per anys.

El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1096/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a canvis produïts
als serveis centrals del Servei de Salut. (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1686/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a nòmines cobrades
des de la pujada de sou dels membres del gabinet del president.
(BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).

Quantes nòmines, amb la pujada de sou han cobrat els alts
càrrecs del Gabinet del president, que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears ha establert que era arbitrària i
nulAla?

Des del juny de 2011 fins al juny de 2012.

Palma, 7 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1687/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució del
cobrat des de la pujada de sou dels membres del Gabinet del
president. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).

Han tornat els alts càrrecs de Presidència el que han
cobrat de més respecte al que ha establert la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

A partir de juliol de 2012 cobren d'acord a la sentència; i des
de la data del nomenament fins al dia d'avui no hi ha cap
devolució, ja que la sentència està recorreguda.

Palma, 7 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2555/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a nou
Hospital Can Misses (III). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

Quants de modificats d'obra s'han fet del projecte inicial de
l'Hospital de Can Misses? Se solAlicita motiu, quantia i data
d'aprovació.

1. A data d'avui s'ha fet un únic modificat del projecte inicial
de l'Hospital de Can Misses, que es va signar el 15 d'abril de
2013.

2. El motiu i quantia es reflecteixen dels punts 1 al 7.4 de la
memòria justificativa del Modificat (document adjunt). 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El document adjunt a la resposta queda dipositat al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2581/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria a
l'Hospital Comarcal d'Inca 4. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quants infermers o infermeres té el Servei de Pediatria de
l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat per anys des de 2007 a
2013?

Infermeres de la Unitat d'Hospitalització Maternoinfantil:
De l'any 2007 al 2011: 17.
Els anys 2012 i 2013:16.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2817/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagament
targeta bàsica 2013. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).

Quina ha estat la data exacta del pagament de la targeta
bàsica de l'any 2013?

Els pagaments de les concessions es varen fer en quatre
vegades diferents:

Un primer pagament de 1.304.800,00i. El pagament cap a
l'entitat "La Caixa" es va fer el dia 27/11/2013. L'entitat
financera va carregar les targetes als usuaris el dia 4/02/2014.

El segon pagament es va fer per import de 29.575,00i. El
pagament cap a l'entitat "La Caixa" es va fer el dia 20/12/2013.
L'entitat financera va carregar les targetes als usuaris el dia
4/02/2014.

El tercer pagament es va fer per import de 12.425,00i. El
pagament cap a l'entitat "La Caixa" es va fer el dia 20/12/2013.
L'entitat financera va carregar les targetes als usuaris el dia
4/02/2014.

El quart pagament es va fer per import de 525,00i. El
pagament cap a l'entitat "La Caixa" es va fer el dia 20/12/2013.
L'entitat financera va carregar les targetes als usuaris el dia
4/02/2014.

Palma, 21 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3905/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció d'infermeria d'atenció primària Mallorca.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
d'Infermeria d'atenció primària de Mallorca? Especificar cada
una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 47.000i
- Part variable (quantitat màxima): 3.000i

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

A la Pregunta RGE núm. 3958/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la subdirecció de gestió i serveis sanitaris del Sector
Sanitari de Tramuntana. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
d'Infermeria d'atenció primària de Mallorca? Especificar cada
una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 47.000i
- Part variable (quantitat màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3981/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció gerent de l'Àrea de Salut de Menorca. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
gerent de l'Àrea de Salut de Menorca? Especificar cada una de
les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 53.464,45i
- Part variable (quantitat màxima): 11.535,55i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3982/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció gerent de l'Àrea de Salut de Menorca (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit del Director Gerent de l'Àrea de
Salut de Menorca? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius 2013.

Any 2013 retribució variable: 7.997,85i
Indicadors: total 81,50%
Pressupostaris 12,60%
Assistencials 56,51%
Recursos Humans 9,30%
Qualitatius 3,09%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3983/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
mèdic de l'Àrea de Salut de Menorca? Especificar cada una de
les retribucions.

El director mèdic ha exercit el seu dret a cobrar segons la
seva categoria professional, d'acord amb el Decret 75/2004.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3984/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució variable que ha
aconseguit el director mèdic de l'Àrea de Salut de Menorca?
En base a quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un
dels indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013.

No ha percebut productivitat variable al 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 3985/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut de
Menorca. (BOPIB núm. , de ).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director de
Gestió i Serveis Generals de l'Àrea de Salut de Menorca?
Especificar cada una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa 50.000i
- Part variable (quantia màxima) 5.000i

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

A les Preguntes RGE núm. 3986/14 i 3989/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a retribució de la direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea
de Salut de Menorca (II) i de la subdirecció mèdica de l'Àrea
de Salut de Menorca . (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el Director Gerent de Gestió i
Serveis Generals del Sector Sanitari de l'Àrea de Menorca? En
base a quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels
indicadors de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del
Subdirector Mèdic de l'Àrea de Salut de Menorca? Especificar
cada una de les retribucions.

No consta nomenament d'aquest càrrec per a l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 3987/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció d'infermeria de l'Àrea de Salut de Menorca.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
d'Infermeria de l'Àrea de Salut de Menorca? Especificar cada
una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa 47.000i
- Part variable (quantia màxima) 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3988/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de la direcció d'infermeria de l'Àrea de Salut de Menorca (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit del Director Gerent de l'Àrea de
Salut de Menorca? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius 2013.

Any 2013 retribució variable: 754,37i
Indicadors: total 82,69%
Pressupostaris 5,40%
Assistencials 64,53%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 5,46%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4270/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a citologies de
cribratge solAlicitades. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de
2014).

Quin és el nombre de citologies de cribatge solAlicitades en
dones de 25 a 64 anys/dones de 25-64 anys, desglossat per
2011, 2012 i 2013?

Dades corresponents a l'àmbit de la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca.
Any 2011

Nombre: 27.065;  Dones: 241.346;  %: 11,2%
Any 2012

Nombre: 25.983;  Dones: 241.895;  %: 10,7%
Any 2013

Nombre: 24.959;  Dones: 240.920;  %: 10,4%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4310/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estalvi per
bolquers. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Quin és el cost econòmic que s'estalvia la Conselleria de
Salut en retirar el subministrament de bolquers als usuaris  als
serveis residencials d'atenció a persones amb discapacitat tal
com està succeint des de l'1 de gener de 2014?

No hi ha estalvi econòmic perquè la Conselleria de Salut
subministra els bolquers als usuaris als serveis residencials
d'atenció a persones amb discapacitat.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5055/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, abril 2014 (II). (BOPIB núm. 151,
de 16 de maig de 2014).

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

Hospital Sant Joan de Déu: 377
Hospital Creu Roja: 49
Policlínica Miramar: 270
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5139/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Salut amb Grupotel Resorts.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts?

No tenim al nostre sistema SAP cap proveïdor amb aquest
nom.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5157/14, presentada per l'Hble,
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Salut amb Barceló Viajes, SA.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Tenim al nostre sistema SAP un proveïdor amb el nom de
Barceló Viajes, SL i no hi ha cap pagament fet a aquesta
empresa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5679/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a MIAN.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

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

Analitzats i comprovats els creditors en el sistema
comptable, no en figura cap amb aquest nom.

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

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 5714/14 i 5715/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Son Espases
i taxes d'infeccions nosocomials a l'Hospital de Son Dureta.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

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

Hospital de Son Espases:
- Taxa prevalença infecció nosocomial 2011: 12,27%
- Taxa prevalença infecció nosocomial 2012: 9,68%
- Taxa prevalença infecció nosocomial 2013: 8,44%

Hospital de Son Dureta:
- Taxa prevalença infecció nosocomial 2009: 9,63%
- Taxa prevalença infecció nosocomial 2010: 9,57%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5716/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm.
152, de 30 de maig de 2014).

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

Amb l'actual sistema d'informació de l'HCIN, l'únic
indicador fiable és el de l'any 2012, en el qual la prevalença de
les infeccions nosocomials a l'HCIN de l'any 2012 és de 5,61%
(la mitja nacional en hospitals de <200 llits va esser de 6,00%).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5717/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a taxes
d'infeccions nosocomials a l'Hospital Son Llàtzer. (BOPIB
núm. 152, de 30 de maig de 2014).

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

2009 2010 2011 2012 2013
5.4% 5.6% 4.3% 4.8% 4.6%

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

A la Pregunta RGE núm. 5907/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Presidència del Govern.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

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

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència, d'acord
amb les dades facilitades i amb les dades que figuren en el
sistema informàtic comptable (SAP), durant els anys 2011,
2012, 2013 i 2014 no té constància que s'hagi fet cap aportació
de caràcter econòmic a Salud Ediciones.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5917/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per l'Ibsalut. (BOPIB núm. 152,
de 30 de maig de 2014).

Quines són les quanties econòmiques aportades per
l'Ibsalut a Salud Ediciones, desglossat per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012,
2013 i 2014?

Durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2104 no hi ha hagut
pagaments a Salud Ediciones per part del Servei de Salut de les
Illes Balears.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5938/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Presidència del Govern.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

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

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència, d'acord
amb les dades facilitades i amb les dades que figuren en el
sistema informàtic comptable (SAP), durant els anys 2011,
2012, 2013 i 2014 no té constància que s'hagi fet cap aportació
de caràcter econòmic a l'empresa Fangueret, SL pel concepte
Salut i Força.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6328/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals públics, maig 2014.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

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

Àrea quirúrgica. Total intervencions quirúrgiques

HUSE   HSLL    HM HCIN HGMO HCM HFO
2.120   1.162     695 608 497 711 9

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6357/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, maig
2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).

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

Maig 2014:
Hospitals públics: 121.
Centres privats abonats per l'Ibsalut: 13.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6358/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny
de 2014).

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

El mes de maig de 2014 s'han planificat 4.432 cites dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama i han assistit
2.753 dones a fer-se la mamografia.

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

A la Pregunta RGE núm. 6363/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, maig 2014. (BOPIB núm. 156,
de 20 de juny de 2014).

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

El mes de maig de 2014 la facturació lligada al PADI va
esser de 142.094i.

Els nins que se'n varen beneficiar varen ser 3.089.
Hi varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6386/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a campanya
publicitària del TIL. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).

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

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
destinat cap euro del seu pressupost a desenvolupar cap
campanya publicitària.

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

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 6482/14 a 6484/14 i 6669/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a solAlicitud de plaça a l'escola pública
(Mallorca, Menorca, Eivissa) i a adjudicació de places del curs
2014-2015 (IV). (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).

Quants alumnes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa han
solAlicitat plaça a escola pública i s'han quedat sense la plaça
solAlicitada a 15 de juny de 2014? Es demana detall de cada un
dels  centres escolars.

Quants d'alumnes estan pendents que l'Oficina
d'escolarització els assigni un centre per al curs que ve a data
de 20 de juny de 2014?

En aquests moments les dades que es tenen són parcials. Les
dades globals es tendran el mes de setembre.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 6494/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients
derivats al centre Sant Joan de Déu, Clínic Balear de Son Verí.
(BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).

Quants pacients derivats de la sanitat pública al centre
Sant Joan de Déu han estat derivats a la vegada a altres
centres per fer-se un TAC cerebral a la Clínica Balear de Son
Verí, des de l'1 de gener al 10 de juny de 2014?

Des de l'1 de gener al 10 de juny de 2014, s'han derivat 41
pacients.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 6645/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a personal
eventual contractat per la Conselleria de Salut. (BOPIB núm.
158, de 2 de juliol de 2014).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 6666/14 a 6668/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a adjudicació places 2014-2015 (I, II i III). (BOPIB núm. 158,
de 2 de juliol de 2014).

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en primer lloc el curs 2014-2015? A quants
d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que demanaven en
segon lloc el curs 2014-2015? A quants d'alumnes se'ls ha
adjudicat plaça al centre que demanaven en tercer lloc el curs
2014-2015?

Les dades globals solAlicitades es tendran el mes de
setembre. En aquests moments, a dada d'avui, només es tenen
les dades parcials.

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

A la Pregunta RGE núm. 6672/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funció o funcions
de la lingüista de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm.
158, de 2 de juliol de 2014).

Quina és la funció o funcions de la lingüista de l'Institut
d'Estudis Baleàrics que assessora IB3?

La funció de l'assessora lingüista d'IB3 és la que li atorga
l'ens públic.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6673/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lingüista de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol
de 2014).

En base a quin acord, conveni o contracte una lingüista de
l'Institut d'Estudis Baleàrics està assessorant IB3?

L'Institut d'Estudis Baleàrics actualment no fa cap
assessorament lingüístic a IB3. IB3 disposa dels seus assessors
lingüístics. Hi ha una docent en comissió de serveis que fa feina
a IB3. La comissió de la qual depèn de l'IEB. Qui marca les
pautes de l'assessorament lingüístic d'IB3 és l'ens públic d'acord
amb el marc aprovat pel Parlament de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 6709/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 27 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 27 de juny de 2014?

31. Proposta d'acord de la formalització d'endeutament a
llarg termini per un import de 59,25 milions d'euros mitjançant
l'ampliació del contracte de préstec de 757.560.000i subscrit
per la comunitat autònoma de les Illes Balears amb el Fons de
liquiditat autonòmic l'any 2014, d'acord amb l'autorització de
l'article 24 de la Llei 8/2013.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 6722/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a connectivitat aèria.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Segons ha informat la conselleria responsable del transport
aeri als mitjans de comunicació, el Govern ha encomanat un
estudi sobre la connectivitat aèria. Quin és el motiu (objectius,
termini, et.) de l'esmentat estudi'

L'objecte del contracte és el seguiment de la situació de la
connectivitat a Balears per mitjà dels següents estudis:

- Estudi històric dels darrers 10 anys del trànsit interinsular
i del trànsit domèstic dels aeroports d'Eivissa, Palma i Menorca.

- Situació tarifària, freqüències, passatgers transportats i
places ofertades.

- Estat actual del trànsit interinsular i del trànsit domèstic
dels aeroports d'Eivissa, Palma i Menorca.

- Previsió de l'evolució futura.

L'objecte dels tres apartats anteriors es limita a l'àmbit de les
rutes comercials regulars interinsulars i nacionals que connecten
amb almenys un aeroport ubicat en territori balear, quedant
excloses expressament les rutes internacionals.

-Promoció del transport aeri: estudi de les partides de la
Comunitat Autònoma, consells insulars i municipis de les Illes
Balears i del seu sector públic instrumental adscrit, dedicades a
la promoció de rutes aèries nacionals i internacionals, millora de
la  connectivitat i publicitat en els darrers 10 anys.

- El termini és d'un any. Del 15 de juliol de 2014 al 15 de
juliol de 2015.

Palma, 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6761/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Com explica la Conselleria d'Educació que el CEIP Son
Ferrer, seleccionat com a "escola d'èxit" a escala estatal, no
pogué presentar el seu projecte per manca de suport
institucional? 

La responsabilitat de la no-assistència a la presentació del
pòster és del mateix centre. Perquè pogués presentar-lo a nivell
estatal, es va oferir al centre el pagament del bitllet, l'estància i
les dietes corresponents a una persona representant del centre
perquè presentés l'experiència.

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

A la Pregunta RGE núm. 6762/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer (II).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

S'ha adreçat la Conselleria d'Educació al CEIP Son Ferrer
per conèixer les dificultats i les necessitats del centre per a
poder presentar el seu projecte educatiu com "escola d'èxit?

Sí, a principi de març es mantingué una conversa amb el
centre respecte a l'assistència a l'Encontre.

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6763/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEIP Son Ferrer
(III). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Ha felicitat la Conselleria d'Educació al CEIP Son Ferrer
per haver estat seleccionat com "escola d'èxit" a nivell estatal?

Sí. Amb data de signatura de 20 de febrer de 2014 i registre
de sortida 25 de febrer de 2014 i amb núm. 1771, s'envià al
CEIP Son Ferrer una carta signada per la directora general
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional on se
solAlicitava fer extensiva l'enhorabona a tot l'equip de professors
implicat. També han rebut la felicitació per la tasca que duen a
terme per part del president del Consell Escolar de l'Estat i pel
president del Consell Escolar de les Illes Balears per la seva
participació amb un pòster per l'experiència "Son Ferrer, un
entorn cooperatiu d'ensenyament-aprenentatge".

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

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 6791/14 a 6794/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  IVE
a hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE
quirúrgiques a hospitals públics i a IVE a l'Hospital Verge de
la Salut. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes de juny de 2014?  Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs  químiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a
l'Hospital Verge de la Salut, el mes de juny de 2014?

Total IVE als hospitals públics de dia 1 a dia 30 de juny de 2014

      QUÍM.      QUIR..     TOTAL
H. Son Espases 3 0 3
H. Verge de la Salut 33 0 33
H. Son Llàtzer 35 0 35
H. Manacor 10 0 10
H. Comarcal d'Inca 13 0 13

H. G. Mateu Orfila 7 0 7
H. Can Misses 26 0 26
H. Formentera 1 0 1
Total Illes Balears 128 0 128

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6795/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a  IVE a clíniques
privades autoritzades. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de
juny de 2014?

A data d'avui no es disposa de dades definitives declarades
del mes de juny.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6798/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes de juny de 2014.

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 6799/14 i 6800/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ginecòloga als  hospitals  públics  i
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors. (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra Comunitat Autònoma, desglossat per
hospital, el mes de juny de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
Comunitat Autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes de juny de 2014?

Total de ginecòlegs a hospitals juny 2014
HUSE   HSLL   HCIN HM HCM HGMO   FORM
33         22          12 16 12 9 2
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Ginecòlegs objectors de consciència juny 2014
HUSE   HSLL   HCIN HM HCM HGMO   FORM
30          10           5 9 5 3 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 6821/14, 6822/14, 6824/14 i
6825/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, relatives a desplaçaments malalts 2014 (I, II, IV i V).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2014)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca per a assistir a l'Hospital de
referència per a la consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Menorca Eivissa
Pacients: 863 Pacients: 851
Acompanyants: 763 Acompanyants: 671.

Formentera
Pacients: 46
Acompanyants: 36

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterencs a Mallorca durant l'any 2014, total) i per illes?

Menorca Eivissa
Pacients: 150.564i Pacients: 175.520i
Acompanyants: 147.721i Acompanyants:158.754i

Formentera
Pacients: 4.558i
Acompanyants: 4.162i

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a
l'any 2014) s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern
de les Illes Balears, a la península per a assistir a l'Hospital de
referència per a la consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Mallorca Menorca
Pacients: 418 Pacients: 77
Acompanyants: 385 Acompanyants: 61.

Eivissa Formentera
Pacients: 120 Pacients: 8
Acompanyants: 83 Acompanyants: 8

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs durant l'any 2014,
total) i per illes?

Mallorca Menorca
Pacients: 107.031i Pacients: 22.394i
Acompanyants: 110.566i Acompanyants: 20.727i

Eivissa Formentera
Pacients: 36.606i Pacients: 786i
Acompanyants: 34.604i Acompanyants: 786i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 6843/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ruptura
climatitzadors Son Espases. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Quins varen ser els motius de la ruptura dels climatitzadors
d'uns dels quiròfans de Son Espases que va obligar a aturar
temporalment la intervenció quirúrgica d'un pacient que ha
estava anestesiat, fet que va succeir a Son Espases el 26 de
juny?

El dia 25 de juny es procedeix des de les 16:00h. a executar
una reparació sobre la UTA 44 que dóna servei al quiròfan 4F.
Aquest equip presentava problemes en la part mecànica del
ventilador i es van haver de substituir ambdós coixinets. 

Aquesta actuació de seccionament de la corretja produeix
una olor que és captada per l'equip contigu que dóna servei al
quiròfan núm. 7.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BN)

A les Preguntes RGE núm. 6854/14 i 6855/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
colAlaboració amb iniciatives de les diferents productores i
accions que han fet diferents productores del sector
audiovisual. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

En la resposta del conseller de Presidència de 18 de juny
de 2014 a les preguntes RGEP núms. 5963, 5964, 5967 i
5968/2014, contesta agrupant-les totes, fa esment que "ha
colAlaborat amb totes les iniciatives" proposades per diferents
productores, per tant es demana la relació de solAlicituds de
colAlaboració amb iniciatives de les diferents productores a què
es refereix l'esmentada resposta del Sr. Conseller. Quines són
"totes les accions que han fet diferents productores del sector
audiovisual de les Illes Balears" a què es refereix la resposta
del conseller de Presidència de 17 de juny de 2014, en
contestació a la pregunta RGEP núm. 5962/2014?

Entre d'altres iniciatives, des de la Vicepresidència s'han
mantingut diverses reunions amb productores locals i nacionals,
s'han visitat rodatges a Mallorca, s'ha participat en taules
rodones, s'han inaugurat i clausurat jornades, festivals, etc.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 6856/14 i 6857/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a suport
o colAlaboració que es donen a les iniciatives o accions de
productores (Ii II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Existeix algun tipus de control de la Conselleria de
Presidència sobre el suport o colAlaboració que es donen a les
iniciatives o accions de productores del sector audiovisual de
les Illes Balears? A través de quin servei es vehicula a la
Conselleria de Presidència el suport o colAlaboració que es
donen a les iniciatives o accions de productores del sector
audiovisual de les Illes Balears?

Aquest control es vehicularà mitjançant l'Illes Balears Film
Commission.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 6858/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a produccions
audiovisuals fetes a les Illes.  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Té constància la Conselleria de Presidència de quantes
produccions audiovisuals s'han fet a les Illes Balears durant
l'any 2013?

Oficialment, no.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 6866/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nou copagament
farmacèutic (I). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina quantitat d'euros ha cobrar de més la Conselleria de
Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic, des
de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014, especificat
per mesos?

La quantitat d'euros que la Conselleria de Salut ha cobrat de
més als pensionistes és:

Mesos   Any 2012 Any 2013 Any 2014
Gener  240.636,86 246.539,37
Febrer  201.456,50 203.777,84
Març 213.945,44 236.912,31
Abril 246.166,38 242.029.89
Maig 255.404,95 Dada no dispon.
Juny 215.407,12 Dada no dispon.
Juliol 226.912,63 251.528,50
Agost 247.103,26 224,727,61

Setem.198.126,55 213.778,38
Oct. 244.049,63 252.627,30
Nov. 221.873,58 220.192,33
Des. 212.102,13 237.814,74

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 6874/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica (I). (BOPIB núm. 160, de
18 de juliol de 2014).

Quines empreses han presentat propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica corresponent a la població de les
àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera?

Les empreses han presentat propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica corresponent a la població de les àrees
de salut de Menorca, d'Eivissa i Formentera són les següents:

1) Radiocirurgia San Francisco de Asís, SA.
2) UTE Servicio de Radioteràpia y Oncologia, SL. Servicios

integrales de Sanidad, SL.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 6875/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica (II). (BOPIB núm. 160, de
18 de juliol de 2014).

De quines empreses que han presentat propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica corresponent a la població
de les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera s'han
valorat?

Actualment està en procés de valoració la proposta tècnica,
i s'estan valorant ambdues empreses.

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

A la Pregunta RGE núm. 6887/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a decret d'horaris
especials a Cabrera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Per quin motiu no s'ha aprovat el Decret d'horaris
especials que permeti i reconegui la disponibilitat del personal
de vigilància destinat a l'illa de Cabrera, perquè pugui actuar
en cas de necessitat?

El Decret d'horaris especials dels funcionaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es va aprovar per
Consell de Govern de dia 1 d'agost de 2014.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 6889/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (I). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

Amb quins ajuntaments signarà la Conselleria convenis
perquè es duguin a terme els projectes inclosos a ser finançats
amb les mesures excepcionals arran de la partida 879.875i
que arribarà de Madrid, lligats a garantir una alimentació
diària correcta i suficient als menors en situació de risc?

S'ha enviat una carta informativa a tots els municipis de les
Illes Balears per tal que valorin si estan interessats en rebre
l'ajut. Una vegada que se'ns hagi comunicat l'acceptació per part
dels municipis es procedirà a la firma del conveni de
colAlaboració.

Palma, 28 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 6890/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (II). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

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

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 6891/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (III). (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina és la quantificació de cada un dels indicadors
utilitzats per cada un dels ajuntaments, per la distribució dels
recursos econòmics rebuts de l'Estat per atendre l'alimentació
dels menors en situació de risc, entre les municipis de les
nostres illes?

Criteris de distribució del crèdit de lluita contra la pobresa
infantil per a l'atenció de famílies en situació de privació
material amb menors al seu càrrec amb una dotació de
879.875,20i.

Els criteris per a la distribució dels fons entre els diferents
municipis, són els següents:

- 67.000,00i destinats directament als municipis. Un import
fix de 1.000i per ajuntament.

Dels 812.875,20i restants, la distribució s'ha fet d'acord a
les següents variables:

- 55% (447.081,36i) d'acord amb la població menor de 18
anys.

- 40% (325.150,08i) d'acord amb la tipologia de nucli
familiar. Dins aquesta categoria, s'han distingit 3 tipus de
nuclis: les famílies nombroses, les parelles amb fills i filles i les
famílies monoparentals. Degut a la seva situació de fragilitat i
vulnerabilitat, s'ha ponderat en un 50% la presència de famílies
monoparentals a nivell municipal i, el 50% restant, s'ha
distribuït de la següent manera: el 35% per a les famílies
nombroses i el 15% per a les parelles amb fills i filles.

- 5% (40.643,76i) d'acord amb el nombre d'intervencions
realitzades pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics en els
sectors de Família i Infància.

Les dades considerades són les publicades per l'INE en
l'Estadística del Padró Continu a 1 de gener de 2013 (Població
per municipis i edat). La informació procedent del Cens de
Població i Habitatge de 2011, (Parelles i nuclis. Resultats
municipals). S'ha fet una estimació del nombre de títols de
famílies nombroses en vigor a nivell municipal, a partir de la
informació facilitada pels Consells Insulars. I les dades a  31 de
desembre del 2013 facilitades pels diferents sistemes
informatius dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, en relació
a les intervencions duites a terme en els sectors de Família i
Infància.

Palma, 28 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 6893/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a grups
d'investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma
(IDISPA).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Atès que la resposta a la pregunta RGE núm. 3013/14, és
incompleta, donat que es demana la "relació dels 47 grups
d'investigació, any creació ..." i hi figuren 25 grups i no hi
figura l'any de creació, reiteram la pregunta: relació dels 47
grups d'investigació que l'Institut d'Investigació Sanitària de
Palma (IDISPA), radicat a l'Hospital Universitari de Son
Espases va posar en marxa, oficialment, el gener de 2014.
Especificant any de creació i àmbit assistencial.
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L'Idispa es conforma de 46 grups de 7 àrees científiques
diferents. S'adjunta taula amb:
- Nom del grup.
- Entitat a la qual pertany l'Investigador Principal.
- Nom de l'Investigador Principal.
- Àmbit assistencial, d'aquells grups que ho són.

Des de la FISIB es va realitzar la convocatòria de grups per
a formar part de l'Idispa en el mes de juliol de 2013. Per avaluar
els grups, es va analitzar la productivitat científica de cada un
d'ells en el període de temps 2008-2012, no des de la creació del
grup.

Al mateix temps, us comunic que lamentam que la
informació estigués incompleta a la pregunta 3013/2014.
D'aquesta manera, una vegada realitzades les comprovacions
oportunes malauradament, per a causes alienes a aquesta
Conselleria, es va transmetre de manera incompleta l'esmentat
document.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La taula adjunta a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 6923/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 4 de juliol.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 4 de juliol de 2014?

19. Proposta d'acord de rectificació d'errors materials,
aritmètics i de fet en l'Acord de Consell de Govern de dia 27 de
juny de 2014 d'autorització i disposició de despesa.

20. Proposta d'acord de rectificació d'errors materials,
aritmètics i de fet en l'Acord de Consell de Govern de dia 27 de
juny de 2014 de pagament de despeses d'exercicis tancats.

21. Proposta d'acord d'aprovació prèvia del Projecte del
Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CA)

A les Pregunta RGE núm. 6930/14 i 6936/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a assistència dels consellers a les sessions parlamentàries i a
dietes del sector públic a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Què ha abonat el Govern l'any 2013 als consellers i
conselleres per assistència als plens i comissions del
Parlament? Se solAlicita detall per cada un dels consellers i
conselleres.

Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament, per qualsevol concepte, cada una

de les persones que formen actualment els òrgans
administratius i/o consultius dependents de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. Se solAlicita detall de cada una de les
persones, nom, càrrec i quantia cobrada.

S'adjunten quadres amb la informació solAlicitada.
  

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

Els quadres adjunts a les respostes queden dipositats al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 6932/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
sector públic a la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament, per qualsevol concepte, cada una
de les persones que formen actualment els òrgans
administratius i/o consultius dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques. Se solAlicita detall de cada una de
les persones, nom, càrrec i quantia cobrada.

Les úniques quantitats pagades per l'entitat mercantil pública
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) per
aquest concepte són les dietes d'assistència als Consells
d'Administració, que, durant el 2014 i desglossades per
membres, són les següents:

- Maria Núria Riera Martos, presidenta 466,38i
- Sergio Torrandell Gornés, vicepresident 466,38i
- Susana Carbonell Malbertí, vocal 310,92i
- Francisco Bosch Sastre, vocal 466,38i
- Antoni Costa i Costa, vocal 310,92i
- Neus Lliteras Reche, vocal 310,92i
- Juan Antonio Domínguez Ferreiro, vocal 388,65i
- José García Homar, vocal 466,38i
- Andrés Vecina Castillo, vocal 466,38i
- Julia Cristina Rubio Mas, vocal 466,38i
- César Nuño Pacheco Cifuentes, vocal 155,46i
- Guadalupe Hidalgo Méndez, vocal 233,19i
- Miguel Ángel Andreu Servera, vocal   77,73i

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

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 6934/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
sector públic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina ha estat la quantitat total de dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament, per qualsevol concepte, cada una
de les persones que formen actualment els òrgans
administratius i/o consultius dependents de la Conselleria
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d'Economia i Competitivitat. Se solAlicita detall de cada una de
les persones, nom, càrrec i quantia cobrada.

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzat cap pagament de 30,00 i a alts càrrecs
en concepte de despeses menors sense justificació dels que fa
referència l'article 34.2 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de  Finances i
de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Palma, 30 de juliol de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 6937/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
sector públic a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 6938/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes del
sector públic a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència.  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament, per qualsevol concepte, cada una
de les persones que formen actualment els òrgans
administratius i/o consultius dependents de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència. Se solAlicita detall de cada una de
les persones, nom, càrrec i quantia cobrada.

Per poder contestar aquesta pregunta, ens hauríeu
d'especificar un període de temps concret.

Palma, 7 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 6959/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

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

3.003.145,76i

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

7.962 beneficiaris.

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

188 beneficiaris.

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

771.142,69i

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

La nòmina es fa ver efectiva el 2 de juliol de 2014.

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

125 persones.

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

207 solAlicituds.

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

327 valoracions.

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

331 resolucions.

Palma, 25 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 6967/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES, juny
2014.  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

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

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

Juny 2014.
- Hospitals públics: 128
- Centres privats abonats per l'Ibsalut: 14.

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

A la Pregunta RGE núm. 6968/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

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

El mes de juny de 2014 s'han planificat 3.490 cites dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama i han assistit
2.288 dones a fer-se la mamografia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 6999/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya de conscienciació de turistes i empreses (I).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quin pressupost dedicarà el Govern de les Illes Balears a
la campanya de conscienciació a turistes i empreses, sobre la
conveniència de comportar-se de forma cívica?.

La redacció del decàleg de bones pràctiques es farà amb
mitjans propis de la conselleria i de les entitats privades.

Palma, 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 7000/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya de conscienciació de turistes i empreses (II).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

En què consistirà la campanya de conscienciació a
empreses i turistes, sobre la necessitat de comportar-se
cívicament?

Al si del grup de treball del Consell Assessor de Turisme
s'està fent feina en la redacció d'un decàleg de bones pràctiques.

Palma, 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 7001/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
Consell Assessor de turisme (I).  (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

Quantes vegades aquesta legislatura s'ha convocat al
Consell Assessor de Turisme?

1.

Palma, 25 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 7002/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
Consell Assessor de turisme (II).  (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

Quin ordre del dia s'ha tractat al Consell Assessor de
Turisme, per tractar de la pràctica de turisme sexual a
Magaluf?

L'ordre del dia consta a la convocatòria que se us va enviar.

Palma, 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 7003/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a Mesa
de batles pel turisme.  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Per tractar el tema del turisme sexual denigrant, ha
convocat la Mesa de Batles pel Turisme?

Per tractar el tema de les conductes incíviques s'ha reunit el
Consell Assessor de Turisme i hi han assistit representants dels
ajuntaments de les zones on més es produeixen aquestes
conductes incíviques i el president de la FELIB.

Palma, 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CN)

A les Preguntes RGE núm. 7004/14 i 7005/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras,
relatives a turisme sexual (I i II).  (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

Ha convocat els empresaris turístics afectats pel  turisme
sexual de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
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Ha detectat la Conselleria de Turisme la modalitat de
turisme sexual a Menorca, a Eivissa i a Formentera?

Us solAlicit aclariment en relació al que enteneu per "turisme
sexual".

Palma, 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CO)

A les Preguntes RGE núm. 7022/14 a 7025/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
Port de Ciutadella (I a IV).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Quina ha estat la recaptació econòmica feta per Ports de
les Illes Balears al Port de Ciutadella els anys 2012 i 2013?

Quin ha estat el total de les despeses fetes per Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella els anys 2012 i 2013?

La recaptació econòmica bruta del Port de Ciutadella dels
anys 2012 i 2013 ha estat de:

- Any 2012: 2.286.483i bruts.
- Any 2013: 2.530.271i bruts.

Pel que fa a les despeses de Ports IB al Port de Ciutadella:
- Any 2012:

Inversió dic de Son Blanc: 5.834.482,95i
Despesa corrent: 226.121i
Despesa de personal (oficines i personal del port): 528.728i
Total: 6.589.331,95i
Resultat final: -4.302.848,95i

- Any 2013:
Inversió dic de Son Blanc: 5.909.102,03i
Despesa corrent: 3656.760i
Despesa de personal (oficines i personal del port): 584.335i
Total: 6.859.197,03i
Resultat final: -4.328.926,03i

La inversió del dic de Son Blanc finalitza l'any 2032.
L'import serà d'un total de 117.936.846i (Capital
69.300.623,56i + interessos 48.636.222,24i. Així doncs, fins
a l'any 2032, que serà quan finalitzi el pagament, el Port de
Ciutadella no podrà començar a tenir beneficis a nivell real.

Per una altra banda, és important destacar que el
funcionament de Ports IB és com ens portuari únic, amb el
concepte de caixa única i centralitzada, i que duu a terme la seva
feina en l'àmbit portuari com a xarxa de ports, amb una sèrie de
serveis que es present a totes les instalAlacions portuàries (àrea
econòmica, àrea d'explotació, àrea d'obres, àrea jurídica, etc), i
que només pot ser atesa des d'aquesta perspectiva perquè seria
impossible prestar el servei per a cada port de manera exclusiva
i separada.

Palma, 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 7026/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a peticions
municipals.  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quines han estat les demandes d'ajut fetes per l'Ajuntament
de Ciutadella a la Conselleria d'Administracions  Públiques en
matèria de seguretat i protecció civil al 2013 i 2014?

Les dades solAlicitades són:
- Fons de Seguretat Pública: es tracta d'un fons d'ajudes

específic destinat a millorar la seguretat pública dels municipis
de les Illes Balears mitjançant la realització i l'impuls
d'actuacions que garanteixi la coordinació de les Policies
Locals.

- Ajudes per adquirir equips d'emergència per a les
agrupacions municipals de voluntaris de Protecció Civil de les
Illes Balears.

- Suport dins les funcions de coordinació de Protecció Civil
de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 7032/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones
turístiques madures (I).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa de Menorca?

Anàlisis de zones turístiques madures: Cala En Bosch,
Menorca.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 7033/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones
turístiques madures (II).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa de Formentera?

Anàlisis de zones turístiques madures: Es Pujols,
Formentera.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 7034/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a zones
turístiques madures (III).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa d'Eivissa?

Badia de Sant Antoni de Portmany. La identidat del espacio
público.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 7035/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (I).  (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quines  administracions públiques contribuiran al
finançament de la campanya per millorar la imatge turística de
Magaluf, després dels esdeveniments del mes de juliol?

És una campanya promoguda pel Govern i Turespaña.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 7036/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (II).  (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina aportació econòmica fa el sector privat a la
campanya per la millora de la imatge de Magaluf?

Les campanyes institucionals no tenen aportacions del sector
privat.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 7037/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (III).  (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Amb què consistirà la campanya per millorar la imatge de
Magaluf enfocada a les xarxes socials, aerolínies de low cost
i ràdios britàniques?

Independentment del contacte continu amb l'Ambaixada i
Turespaña, la campanya es farà al moment en què el grup de
treball del Consell Assessor de Turisme ho consideri més
adient.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 7038/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (IV).  (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quin pressupost té la campanya enfocada a millorar la
imatge de Magaluf a les xarxes socials, aerolínies de low cost
i ràdios britàniques?

En aquest moment es desconeix el cost.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 7067/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party
boats (I).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Té previst el conseller de Turisme i Esports prendre alguna
mesura sobre els  party boats?

S'han pres les següents mesures, coordinades amb la
Delegació del Govern, els consells insulars, la Conselleria de
Medi Ambient i els ajuntaments afectats:

- S'han identificat els problemes derivats de l'exercici
d'aquesta activitat, s'han delimitat les competències de cada
administració i s'ha acordat un pla d'actuació encaminat a
controlar l'activitat.

- S'ha aprovat un codi de bones pràctiques assumit per la
patronal d'activitats marítimes, consistent en l'adopció de
mesures que contribueixin a evitar les molèsties.

Palma, a 25 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 7068/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party
boats (II).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Creu el conseller de Turisme i Esports que és positiu per la
imatge de les Illes Balears promocions i pràctiques com els
party boats a les Illes Balears?

Determinades actituds d'aquesta activitat no són positives
per la imatge de les Illes Balears.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 7069/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party
boats (III).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports sobre
les declaracions del president del Consell d'Eivissa sobre el
plantejament de tancar els party boats?

Aquesta declaració fou posteriorment matisada pel mateix
declarant.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 7070/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a party
boats (IV).  (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Considera que activitats com el party boats són
beneficiosos per l'entorn marítim de les Illes Balears?

L'activitat d'excursions marítimes, entre les quals es troben
els party boats, són activitats que es desenvolupen a la mar des
de fa molt de temps.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 7071/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
integrants del Consell Assessor de Turisme.  (BOPIB núm. 160,
de 18 de juliol de 2014).

Relació de persones amb l'especificació de l'entitat a la
qual representen, que formen part del Consell Assessor de
Turisme de les Illes Balears.

Les persones que assistiren a la reunió de dia 10 de juliol,
com a membres del Consell Assessor de Turisme varen ser:
- Jaime Martínez Llabrés, conseller de Turisme i Esports.
- Monserrat Jaen Mercadal, directora general de Turisme.
- Joaquín Legaza Cotayna, secretari general Conselleria de
Turisme i Esports, que actua com a secretari del Consell
Assessor.
- José Marcial Rodríguez Díaz, director de l'Agència de Turisme
(ATB).
- Teresa Palmer Tous, delegada del Govern.
- Álvaro Gijón, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Palma.
- Manuel Onieva Santacreu, batle de l'Ajuntament de Calvià.
- Josefa Gutiérrez Costa, batlessa de l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany.
- Segismundo Morey Ramón, Consell Insular de Mallorca.
- Carmen Ferrer Torres , Consell Insular d'Eivissa.
- Alejandra Ferrer, Consell Insular de Formentera.
- Eduardo Gamero Mir, Foment de Turisme de Mallorca.
- Ángeles Nogales, Foment de Turisme d'Eivissa.
- Antonio Copete González (UGT).
- Ginés Díez González (CCOO).
- Sergio Beltrán Damián (CAEB).
- Inmaculada Benito (FEHM).
- Silvia Riera (AVIVA).
- Joan Albertí Sastre (FELIB)
- José Tirado (ACOTUR).
- Rafael Ballester Salva (AFEDECO).
- Maria Ángeles Marí Puig (PIMEB).
- Jesús Sánchez Riutord (PIMEM).
- Joan Cladera (PIMEM).
- Antonio González, confederació d'empreses turístiques.
- Jesús Sánchez, president de l'Associació de Sales de Festes.

Hi assistiren com a convidats:
- Jaume Barceló Huguet, coronel en cap de la Guàrdia Civil.
- José Antonio Navarro, cap de Policia de l'Ajuntament de
Calvià.
- Isabel Llinàs, directora de l'Institut de la Dona.
- Antoni Mesquida Llabrés, director general de Funció Pública.
- Luis Rafael Santiso, director general de Salut.
- Pep Oliver Clar, cap del Departament Jurídic.
- David Abril Hervàs, Grup Parlamentari MÉS.
- Isabel Oliver Sagreras, Grup Parlamentari Socialista.
- Mabel Cabrer, Grup Parlamentari Popular.
- Francisca Puerto Pérez, tinent de la Guàrdia Civil.

Varen excusar assistència:
- Consell Insular de Menorca.
- Foment de Turisme de Menorca.
- Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
- Joan Cladera (PIMEB).
- Cambra de Comerç de Mallorca.
- Cambra de Comerç de Menorca.
- Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera.
- ASHOME.

Palma, a 25 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 7139/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 11 de juliol.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 11 de juliol de 2014?

12. Proposta d'acord pel qual es declara la campanya de
2014 de prevenció contra incendis de 2014 activitat de
comunicació institucional, als efectes del que disposa l'article
27.3 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El vicepresident conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 7150/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sentència judicial a
Antoni Alemany i ABN. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

En quina situació es troba, a data de respondre aquesta
pregunta, la recuperació dels 139.918i que arran d'una
sentència judicial a Antoni Alemany i l'ABN han d'ingressar a
l'hisenda pública de la CAIB?

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència ha notificat
al representant legal del Sr. Antoni Alemany, en data 25 de
juliol de 2014, la resolució del vicepresident i conseller de
Presidència, de 23 de juliol de 2014, per al qual s'ordena el
reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l'Agència
Balear de Notícies, SL, mitjançant la Resolució de la
vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de 26 de
juliol de 2006.

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El vicepresident conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DF)

A les Preguntes RGE núm. 7156/14 a 7158/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
designació policia local de Palma i a designació policia local
de Palma (I, II i III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

Per quin motiu el Govern va designar (publicació BOIB de
dia 27/11/2013), com a titular,  una personals - 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? Qui va prendre la decisió de designar
al Sr. Tomàs Javier Mas Castelló en el concurs per cobrir 35
places de policia local de Palma? Per quin motiu es va
substituir a Tomàs Javier Mas Castelló en el concurs per
cobrir 35 places de policia local?

L'expedient administratiu que fa referència a les qüestions
solAlicitades va ser reclamat i traslladat al jutjat de Palma i
forma part d'una causa que ha estat declarada secreta per la
magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 12 de Palma, per la qual
cosa no es poden facilitar les dades requerides.

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

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 7162/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a seguiment avaria
SFM 15/7/2014 a IB3. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

Per quin motius els informatius d'IB3 no han prioritzat el
seguiment de l'avaria que des de primera hora del matí ha
afectat els trens?

L'edició de l'informatiu Notícies Migdia del 15/07/14 va
obrir els seus sumaris amb la notícia de l'avaria a SFM i durant
el cos de l'informatiu es varen dedicar un total de 7 minuts a
aquesta informació, incloent-hi un directe amb diverses
connexions per explicar en temps real la situació, les
conseqüències i les reaccions dels usuaris que l'avaria havia
provocat en el servei. Aquest tractament informatiu (tant pel seu
emplaçament a l'escaleta, com pel seu tractament amb un
directe, com per la durada del tema en el conjunt de
l'informatiu), el varen convertir en un assumpte d'una gran
atenció dins l'informatiu del migdia.

L'informatiu Vespre va oferir aquest tema en segona posició
després de saber-se a la tarda que el Ministeri de Justícia havia
confirmat que ja havia remès a l'Audiència de Palma la
notificació que denegava l'indult a Jaume Matas. Només aquesta
notícia de gran abast i última hora va desplaçar la notícia de
l'avaria a una segona posició. Prèviament, el programa
informatiu La Mirada va fer un ampli seguiment del tema i les
seves conseqüències

Al matí a la televisió no es va informar al no haver-hi a
l'estiu programació informativa abans de les 14.00, encara que
IB3 Ràdio va estar informant des del mateix moment en què es
va conèixer l'avaria, tant en butlletins horaris com en els
magazins.

L'endemà (16/07/14) es va tornar a fer seguiment del tema
en el Notícies Migdia, amb un vídeo de localització de l'avaria
i el retorn a la normalitat del servei.

No es pot dir, en cap moment, que no s'hagués prioritzat
aquest assumpte a IB3.

Santa Ponça, a 30 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 7167/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a lleva plaques
inaugurals Jaume Matas d'edificis públics. (BOPIB núm. 161,
de 25 de juliol de 2014).

Quan pensa procedir el Govern a la retirada de tota placa
inaugural a edificis públics del seu àmbit competencial, inclosa
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IB3, que faci referència a l'expresident Jaume Matas. Vist que
aquests dies s'ha confirmat que ingressarà a la presóp de
forma imminent?

El Govern executarà en el seu estricte terme el que determini
la Sentència 657/13, dictada pel Tribunal Suprem, en data 15 de
juliol de 2013.

Palma, 11d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 7172/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Quines propostes han presentat les diferents conselleries
del Govern per tal de decidir la fórmula de funcionament de la
Illes Balears Film Comission?

Les propostes de les diferents conselleries es varen
manifestar al si de les diferents reunions que es mantingueren
per a l'elaboració de la Llei audiovisual. En les reunions
esmentades es varen tractar tots els aspectes relacionats amb el
contingut de la Llei i, per tant, també de l'Illes Balears Film
Comission.

Palma, 11 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 7173/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Commission (III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

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?

El més adequats que ens puguin garantir l'eficàcia, eficiència
i efectivitat entre l'Illes Balears Commission i organismes
similars de les nostres illes, com la Palma Film Office.

Palma, 8 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 7213/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Segueix vigent el conveni de colAlaboració formalitzat entre
l'Institut d'Estudis Baleàrics  i l'EPRTVIB en data 21d'agost de
2012?

No. Aquest conveni estava vinculat a les beques que es
concediren a tres assessors lingüístics. La vigència del conveni
va acabar quan acabaren les beques dels assessors, el novembre
de 2013.

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

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 7214/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni de
colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l'EPRTVIB (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

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 les modalitats lingüístiques de les Illes a
IB3 televisió i ràdio?

No.

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

Ordre de Publicació
DM)

A les Preguntes RGE núm. 7215/14 i 7216/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
conveni de colAlaboració formalitzat entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'EPRTVIB (III i IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

Quants d'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
21d'agost de 2012? Quants d'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 21d'agost de 2012?

Cap assessor lingüístic no colAlabora ni treballa a IB3
Televisió i a 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.

Santa Ponça, 30 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 7243/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a  El
Círculo i la crítica a una docent. (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

Davant allò que s'expressa al següent link:
http://www.circulobalear.com/265-el-gobierno-de-baleares-
del-pp-respalda-a-los-colegios-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 qualque acció la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?

La pregunta formulada en aquest document no s'ajusta a les
funcions de la Conselleria.

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

Ordre de Publicació
DO)

A les Preguntes RGE núm. 7246/14 i 7247/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a decomisos per tuberculosi i a decomisos per tuberculosi (II).
(BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Quants decomisos per tuberculosi s'han enregistrat als
escorxadors de Balears des de l'any 2000 fins a juny de 2014?
Se solAlicita detall per any, per illes i per espècie animal.

Quantes explotacions s'han vist afectades per decomisos
per tuberculosi enregistrats als escorxadors de Balears des de
l'any 2000 fins a juny de 2014? Se solAlicita detall per any, per
illes i per espècie animal.

Aquesta conselleria no té accés al registre d'aquestes dates,
no és de la seva competència.

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

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 7248/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa de
Mallorca Accessible. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

Quines accions ha realitzat la conselleria davant la queixa
formulada per Mallorca Accessible per incompliment de la Llei
3/1993 d'accessibilitat a la Pl. Rosari, 5?

Des de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, s'ha
presentat a l'Ajuntament de Palma, una solAlicitud per executar
una rampa d'accés des de l'exterior a la porta d'entrada de
l'edifici, ja que a l'interior hi ha instalAlacions de GESA que
impedeixen fer una rampa interior.

L'Ajuntament de Palma no permet fer una rampa a l'exterior,
així s'intentarà fer una rampa interior per la qual cosa, GESA ha
de retirar les instalAlacions i fer-ne el trasllat a un altre lloc.

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

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 7334/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost Illes
Balears Film Comission. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

Amb quin pressupost comptaran la Illes Balears Film
Comission?

L'Illes Balears Film Commission disposa d'un pressupost de
100.000i.

Palma, 8 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 7399/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 18 de juliol.
(BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

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

25. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i
conseller de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió
d'una subvenció directa (article 7.1 c del Text refòs de la Llei de
subvencions) i per exercir la competència en matèria
d'autorització i disposició de la despesa a favor de la Fundación
Canónica Hombre Libre - Projecte Home Balears.

26. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i
conseller de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió
d'una subvenció directa (article 7.1 c del Text refòs de la Llei de
subvencions) i per exercir la competència en matèria
d'autorització i disposició de la despesa a favor de la Fundació
Projecte Jove.

 27.- Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de
l'educació primària a les Illes Balears.

Palma, a 7 d'agost de 2014.
El vicepresident conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 7496/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcionament sistema
TETRAIB. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Quines mesures prendrà la Conselleria d'Administracions
Públiques per a garantir la cobertura suficient al centre
històric i al Pla de Ciutadella de Menorca per al bon
funcionament del sistema de telecomunicacions tetraIB?

Actualment els tècnics estan fent l'avaluació dels nivells de
cobertura i millora de les xarxes de comunicació i en funció dels
resultats es prendran les mesures adients.

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

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 7497/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcionament sistema
TETRAIB (II). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Preveu la Conselleria d'Administracions Públiques que la
cobertura suficient al centre històric i al Pla de Ciutadella de
Menorca per al bon funcionament del sistema de
telecomunicacions TETRAIB, estaran garantides per al juny de
2015?

És un objectiu prioritari per aquest Govern avançar en el bon
funcionament del sistema telemàtic tetraIB.

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

Ordre de Publicació
DU)

A les Preguntes RGE núm. 7498/14 i 7499/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
inversions estatutàries centre interpretació reserva de la
biosfera de Menorca i centre d'interpretació reserva de la
biosfera de Menorca. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

En quina situació es troba el finançament, a través de les
inversions estatutàries, del projecte de centre d'interpretació
de Reserva de la Biosfera de Menorca a s'Enclusa, a
Ferreries? Quines gestions ha dut a terme el Govern per a
prorrogar i garantir l'execució del projecte de centre
d'interpretació de Reserva de la Biosfera de Menorca a
s'Enclusa, a Ferreries?

Des del començament d'aquesta legislatura s'està fent un
minuciós i intens seguiment per resoldre, mitjançant una solució
planificada en el temps i ajustada a les limitacions
pressupostàries del moment actual, l'execució de les actuacions
previstes en el marc dels convenis de colAlaboració entre
l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears finançats amb fons estatutaris.

La implementació d'aquesta línia d'acció de govern era
urgent, atesa la gravetat de la situació en la qual el Govern del
Segon Pacte de Progrés va deixar la qüestió: baix nivell
d'execució real de les actuacions previstes en els convenis, ús

d'aquests fons finalistes per sufragar despesa corrent, etc. Així,
aquesta manca de gestió assentava les bases al fet que poguessin
plantejar-se potencials reintegraments. Tot això, en el context
econòmic més delicat que han viscut Espanya i les Illes Balears.

Per evitar els errors comesos durant la legislatura anterior i,
per al cas concret de l'actuació del Centre d'Interpretació de
s'Enclusa, prevista en el conveni de colAlaboració entre l'Institut
de Turisme d'Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria turística (2009), el Govern de les Illes
Balears ha fet les gestions següents:

1. Impulsar la convocatòria del principal instrument de control
i seguiment, de composició paritària, previst en la clàusula
desena del conveni, la Comissió de Seguiment i Control.
2. En el seu si, presentar les pròrrogues plantejades i motivades
pel Consell Insular de Menorca, òrgan executor del projecte, per
tractar d'aconseguir, si escau, els acords oportuns i iniciar el
procediment administratiu corresponent.
3. En els casos de dissensió, plantejar, en el si de la Comissió
les corresponents discrepàncies jurídiques.
4. ParalAlelament a aquest àmbit de gestió, s'ha dut a terme una
intensa labor de caràcter polític arbitrant-se en canals de
comunicació directes amb l'Administració General de l'Estat
que permetin establir solucions definitives que garanteixin el
compromís inversor de l'Estat per a aquesta actuació.

Palma, 13 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DV)

A les Preguntes RGE núm. 7510/14 a 7516/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a copagament per recepta, per visita mèdica, per interrupció
voluntària de l'embaràs, per inseminació artificial, per serveis
d'hoteleria hospitalària, per no assistència a consultes
mèdiques i a nou copagament sanitari. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).

Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per recepta emesa,
per visita mèdica, per interrupció voluntària de l'embaràs, per
inseminació artificial, pels serveis d'hoteleria hospitalària i per
manca d'assistència a consultes mèdiques acordades? Si la
resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura?  I per quina
quantia?

Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura qualque tipus de nou copagament sanitari?
Si la resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura?  I per
quina quantia?

No.

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

A la Pregunta RGE núm. 7561/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte
publicitari del Govern de les Illes Balears (1). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost de 2014).

En quina situació es troba el contracte de publicitat del
Govern de les Illes Balears?

El contracte està en fase de resolució.

Palma, 13 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 7562/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte
publicitari del Govern de les Illes Balears (2). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost de 2014).

Per quins motius s'ha denunciat el contracte de publicitat
del Govern de les Illes Balears?

Per part del Govern de les Illes Balears no s'ha denunciat el
contracte general de publicitat.

Palma, 13 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 7563/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte
publicitari del Govern de les Illes Balears (3). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost de 2014).

Quina serà la fórmula per adjudicar provisionalment la
publicitat del Govern de les Illes Balears mentre no es resolgui
un nou contracte de publicitat?

En pròximes dates, el Govern de les Illes Balears convocarà
un nou procediment obert per a l'adjudicació del servei general
de publicitat de cara a la seva execució durant l'any 2015,
similar als executats en aquesta i en anteriors legislatures.

D'altra banda, per a la comunicació de qüestions d'interès
general i dels diferents serveis públics necessaris durant els
darrers mesos de 2014, el Govern comptarà amb la publicació
en mitjans de premsa escrita i ràdio del butlletí "El Govern
Informa", que s'ha publicat al llarg de l'actual legislatura sota la
coordinació de la secretària de Comunicació.

Finalment, les diferents conselleries del Govern poden
desenvolupar les seves pròpies accions de comunicació i
publicitat en el marc de les seves competències i tenint en
compte les seves necessitats, com ha estat la recent campanya
"Ni 1 foc al bosc", de la Conselleria d'Agricultura, o la pròxima
campanya de vacunació de la grip, que gestionarà la Conselleria
de Salut.

Palma, 13 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7698/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari

Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre
sondejos sísmics en aigües de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre sondejos sísmics
en aigües de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7703/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra,
sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears per
impedir les prospeccions petrolieres en aigües de les Illes
Balears (complementat amb l'escrit RGE núm. 7740/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de
Portaveus acordi la compareixença urgent del Sr. President del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes
Balears per impedir les prospeccions petrolieres en aigües de les
Illes Balears, i acorda d'elevar-lo a l’estudi de la Junta de
Portaveus. 

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord negatiu, per la qual
cosa l'escrit esmentat queda sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 7712/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sobre les gestions fetes
pel Govern de les Illes Balears en relació amb els projectes
sobre les prospeccions petrolíferes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears en relació amb
els projectes sobre les prospeccions petrolíferes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 8006/14 a 8008/14, del Grup Parlamentari

Socialista, relatius a solAlicituds de compareixença urgent de
la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, de la
batllessa de l'Ajuntament de Palma i de la consellera de Salut
i Consum del Govern de les Illes Balears del Govern de les
Illes Balears durant la VI legislatura, sobre l'adquisició del
solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la
construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit els escrits esmentats,
que solAliciten les compareixences urgents de la vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears, Sra. Rosa Maria Estaràs i
Ferragut; de la batllessa de l'Ajuntament de Palma, Sra. Catalina
Cirer i Adrover, i de la consellera de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears, Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer; durant la
VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de
Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció
de l'Hospital Universitari de Son Espases; i acorda de trametre'ls
a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals perquè
aquesta en resolgui sobre la convocatòria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 8093/14, de 5 diputats dels Grups Parlamentaris

Socialista i MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Turisme i Esports, sobre la privatització d'AENA.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
la privatització d'AENA.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels
terrenys on es va construir l'hospital de referència de Son
Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest hospital (RGE
núm. 7925/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, conformement amb l'article 55 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7925/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual se solAlicita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre el tema indicat, i acorda d'incloure'l a
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació d'urgència per a la Proposició de llei RGE núm.

3837/14, de transparència, bona administració i bon govern de
les Illes Balears (RGE núm. 7926/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7925/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra, atès que la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
d'enguany), es troba actualment en tramitació, acorda d'aplicar
el procediment d'urgència als tràmits següents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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