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F) A la Pregunta RGE núm. 1289/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a desplaçament de malalts
de Formentera per a consulta mèdica oftalmològica. 10699
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de plaques identificatives per part de la Conselleria de Salut. 10699

H) A la Pregunta RGE núm. 1873/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts i
acompanyants per illes 2013. 10699

I) A la Pregunta RGE núm. 1874/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts i
acompanyants per illes 2013 (II). 10700

J) A la Pregunta RGE núm. 1925/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a TAC al nou Hospital de Can
Misses (I). 10700

K) A la Pregunta RGE núm. 1926/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a TAC al nou hospital de Can
Misses (I). 10700

L) A la Pregunta RGE núm. 1986/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagaments per IVE.
10700

M) A la Pregunta RGE núm. 2141/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga per
interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut. 10701

N) A la Pregunta RGE núm. 2142/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs a clíniques privades (I). 10701

O) A les Preguntes RGE núm. 2143/14 i 2144/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II i III). 10701

P) A la Pregunta RGE núm. 2259/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes membres dels
òrgans administratius Ibsalut, 2013. 10702

Q) A la Pregunta RGE núm. 2263/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda d'envasos
analgèsics 2011, 2012, 2013. 10702

R) A la Pregunta RGE núm. 2298/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, febrer 2014. 10702

S) A la Pregunta RGE núm. 2506/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdies de pediatria
de cap de setmana a l'Hospital d'Inca. 10702

T) A la Pregunta RGE núm. 2553/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nou hospital Can
Misses. 10702

U) A la Pregunta RGE núm. 2561/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a avortaments de
menors a les illes, 2013. 10703

V) A la Pregunta RGE núm. 2580/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria 10703

X) A la Pregunta RGE núm. 2582/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital
Comarcal d'Inca 5. 10703

Y) A la Pregunta RGE núm. 2585/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital
Comarcal d'Inca 8. 10703

Z) A la Pregunta RGE núm. 2587/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital Comarcal
d'Inca 10. 10703

AA) A la Pregunta RGE núm. 2588/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital
Comarcal d'Inca 11. 10703
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AB) A la Pregunta RGE núm. 2596/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria Hospital
Comarcal d'Inca 19. 10704

AC) A les Preguntes RGE núm. 2721/14 a 2723/14 i 2725/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a procediments d'inseminació artificial (I a IV). 10704

AD) A la Pregunta RGE núm. 2885/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria de Salut. 10704

AE) A la Pregunta RGE núm. 3113/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consum de medicaments
genèrics (I). 10704

AF) A la Pregunta RGE núm. 3114/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consum de medicaments
genèrics (II). 10704

AG) A la Pregunta RGE núm. 3868/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines entitats
del sector públic vinculades o dependents de la Conselleria de Salut i Consum, febrer 2014. 10705

AH) A la Pregunta RGE núm. 3900/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerència d'atenció primària. 10705

AI) A la Pregunta RGE núm. 3901/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerència d'atenció primària Mallorca. 10705

AJ) A la Pregunta RGE núm. 3902/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerència d'atenció primària Mallorca. 10705

AK) A la Pregunta RGE núm. 3903/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerència d'atenció primària Mallorca (II). 10705

AL) A la Pregunta RGE núm. 3904/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerència d'atenció primària Mallorca (III). 10705

AM) A la Pregunta RGE núm. 3906/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria d'Atenció Primària Mallorca (II). 10706

AN) A la Pregunta RGE núm. 3907/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Subdirecció mèdica d'At 10706

AO) A la Pregunta RGE núm. 3908/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Subdirecció mèdic d'atenció primera Mallorca. 10706

AP) A la Pregunta RGE núm. 3909/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Migjorn. 10706

AQ) A la Pregunta RGE núm. 3910/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Migjorn (II). 10706

AR) A la Pregunta RGE núm. 3911/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Llevant. 10707

AS) A la Pregunta RGE núm. 3912/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Llevant (II). 10707

AT) A la Pregunta RGE núm. 3916/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'Atenció Primària Mallorca, Ponent (II). 10707

AU) A la Pregunta RGE núm. 3920/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de RRHH de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca (II). 10707

AV) A la Pregunta RGE núm. 3921/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de facturació i admissió d'Atenció Primària Mallorca. 10707
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AX) A la Pregunta RGE núm. 3922/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de facturació i admissió d'Atenció Primària Mallorca (II). 10707

AY) A la Pregunta RGE núm. 3923/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució Direcció
gerent del sector sanitari de Ponent. 10708

AZ) A la Pregunta RGE núm. 3924/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució Direcció
Gerent del sector sanitari de Ponent (II). 10708

BA) A la Pregunta RGE núm. 3925/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució Direcció
Gerent del sector sanitari de Ponent (III). 10708

BB) A la Pregunta RGE núm. 3926/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica 10708

BC) A la Pregunta RGE núm. 3927/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  retribució direcció
de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Ponent. 10708

BD) A la Pregunta RGE núm. 3928/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent. 10709

BE) A la Pregunta RGE núm. 3929/141, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del sector sanitari de Ponent. 10709

BF) A la Pregunta RGE núm. 3930/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent. 10709

BG) A la Pregunta RGE núm. 3931/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent. 10709

BH) A la Pregunta RGE núm. 3932/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent (II). 10709

BI) A la Pregunta RGE núm. 3934/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Ponent. 10710

BJ) A la Pregunta RGE núm. 3935/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent. 10710

BK) A la Pregunta RGE núm. 3936/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent. 10710

BL) A la Pregunta RGE núm. 3937/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Migjorn. 10710

BM) A la Pregunta RGE núm. 3938/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Migjorn (I). 10710

BN) A la Pregunta RGE núm. 3939/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica del Sector Sanitari de Migjorn. 10710

BO) A les Preguntes RGE núm. 3940/14, 3945/14, 3949/14, 3953/14, 3959/14, 3964/14, 3970/14 i 3980/14, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a retribució de la direcció mèdica, de la subdirecció de gestió i serveis generals i de
la subdirecció d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn (II), del Sector Sanitari de Tramuntana, del Sector Sanitari de Llevant i de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 10711

BP) A la Pregunta RGE núm. 3941/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Migjorn. 10711

BQ) A la Pregunta RGE núm. 3942/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Migjorn. 10711
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BR) A la Pregunta RGE núm. 3943/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn. 10711

BS) A la Pregunta RGE núm. 3944/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn (II). 10711

BT) A la Pregunta RGE núm. 3946/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica del Sector Sanitari de Migjorn. 10712

BU) A la Pregunta RGE núm. 3947/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció del sector sanitari de Migjorn. 10712

BV) A la Pregunta RGE núm. 3948/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn. 10712

BX) A la Pregunta RGE núm. 3950/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Tramuntana. 10712

BY) A la Pregunta RGE núm. 3951/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Tramuntana (II). 10712

BZ) A la Pregunta RGE núm. 3952/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica del Sector Sanitari de Tramuntana. 10712

CA) A la Pregunta RGE núm. 3954/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gestió i serveis generals  del Sector Sanitari de Tramuntana. 10713

CB) A la Pregunta RGE núm. 3955/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Tramuntana. 10713

CC) A la Pregunta RGE núm. 3956/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
infermeria del Sector Sanitari de Tramuntana. 10713

CD) A la Pregunta RGE núm. 3957/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Tramuntana (II). 10713

CE) A la Pregunta RGE núm. 3960/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Tramuntana (II). 10713

CF) A la Pregunta RGE núm. 3961/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Llevant. 10713

CG) A la Pregunta RGE núm. 3962/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent del Sector Sanitari de Llevant (II). 10714

CH) A la Pregunta RGE núm. 3963/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica del Sector Sanitari de Llevant. 10714

CI) A la Pregunta RGE núm. 3965/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Llevant. 10714

CJ) A la Pregunta RGE núm. 3966/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Llevant). 10714

CK) A la Pregunta RGE núm. 3967/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Llevant. 10714

CL) A la Pregunta RGE núm. 3968/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria del Sector Sanitari de Llevant (II). 10714

CM) A la Pregunta RGE núm. 3969/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de Llevant. 10715
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CN) A la Pregunta RGE núm. 3973/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 10715

CO) A la Pregunta RGE núm. 3974/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (II). 10715

CP) A la Pregunta RGE núm. 3975/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 10715

CQ) A la Pregunta RGE núm. 3976/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (II). 10715

CR) A la Pregunta RGE núm. 3977/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 10716

CS) A la Pregunta RGE núm. 3978/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
d'Infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (II). 10716

CT) A la Pregunta RGE núm. 3979/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 10716

CU) A la Pregunta RGE núm. 3993/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gestió i serveis generals d'Atenció d'Urgències. 10716

CV) A la Pregunta RGE núm. 3994/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
de gestió i serveis generals d'Atenció d'Urgències (II). 10716

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta davant el Ple RGE núm. 6405/14 a 6414/14 i 7130/14 a 7135/14.
10717

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6120/14. 10717

C) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6391/14 a 6394/14 i 7129/14. 10717

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 7051/14. 10717

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de Cultura, Educació i Esports de la Sra. Catalina Palau i Costa. 10718

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014. 10718
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la plaga del becut vermell (I). (Mesa de 10 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la plaga del becut vermell (II). (Mesa de 10 de setembre
de 2014).

RGE núm. 8211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a palmeres
afectades pel becut vermell. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zones
afectades pel becut vermell. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de suport als afectats pel becut vermell. (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del
becut vermell els propers anys. (Mesa de 10 de setembre de
2014).

RGE núm. 8215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per combatre el becut vermell. (Mesa de 10 de setembre de
2014).

RGE núm. 8216/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció del programa de garantia juvenil (I). (Mesa de 10
de setembre de 2014).

RGE núm. 8217/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció del programa de garantia juvenil (II). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8218/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de promoció del programa de garantia juvenil (III). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8219/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (IV). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8220/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (V). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8221/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (VI). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8222/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (VII). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8223/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (VIII). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8224/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (IX). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8225/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (X). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8226/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XI). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XII). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8228/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XIII). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8230/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XIV). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8231/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XV). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8232/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (XVI). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8233/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial (I). (Mesa de 10 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8234/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial (II). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8235/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial (III). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8236/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni Mundial
(I). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8237/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni Mundial
(II). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8238/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni Mundial
(III). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8240/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (I). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8241/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (II). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8242/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament
del pagament de la bonificació de la tarifa especial del peatge
del túnel de Sóller (III). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8266/14, 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 5 de
setembre. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8268/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (I). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8269/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (II). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8270/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (III). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8271/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (IV). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8272/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (V). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8273/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (I). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8274/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (II). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8275/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (III). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8276/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (IV). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8277/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (V). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8278/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (I). (Mesa de 10
de setembre de 2014).

RGE núm. 8279/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (II). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8280/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (III). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8281/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (IV). (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8282/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (V). (Mesa de 10
de setembre de 2014).

RGE núm. 8283/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Formentera (I). (Mesa
de 10 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8284/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Formentera (II). (Mesa
de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8285/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Formentera (III). (Mesa
de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8286/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Formentera (IV). (Mesa
de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8287/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidències
entre pescadors de canya i banyistes a Formentera (V). (Mesa
de 10 de setembre de 2014).

Palma, a 10 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la plaga del becut vermell (I)

Quines accions ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de lluitar contra la plaga del
becut vermell durant l'any 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Lluita contra la plaga del becut vermell (II)

Quines accions ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de lluitar contra la plaga del
becut vermell durant l'any 2014?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Palmeres afectades pel becut vermell

Ha quantificat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori quantes palmeres s'han vist afectades per la plaga del
becut vermell?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Zones afectades pel becut vermell

Quines zones de les nostres illes han estat les més afectades
per la plaga del becut vermell, segons dades de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Mecanismes de suport als afectats pel becut vermell

Quins mecanismes de suport als afectats per la plaga del
becut vermell ha establert la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Efectes del becut vermell els propers anys

Creu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que la plaga del becut vermell continuarà afectant la nostra
comunitat autònoma durant els propers anys?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Mesures per combatre el becut vermell

Quines mesures de futur per combatre el becut vermell està
treballant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Campanya de promoció del Programa de garantia juvenil (I)

Quin cost de publicitat ha tengut la campanya de promoció
del Programa de garantia juvenil per la Conselleria de
Presidència?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Campanya de promoció del Programa de garantia juvenil (II)

Quin cost de publicitat ha tengut la campanya de promoció
del Programa de garantia juvenil per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats?

Palma, a 3 de setembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya de promoció del Programa de garantia juvenil (III)

Quin cost de publicitat ha tengut la campanya de promoció
del Programa de garantia juvenil per la Conselleria d'Economia
i Competitivitat?

Palma, a 3 de setembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (IV)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Sóller corresponents al primer
semestre de l'any 2014? Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (V)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Fornalutx corresponents a l'any 2011?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (VI)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Fornalutx corresponents a l'any 2012?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (VII)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Fornalutx corresponents a l'any 2013?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (VIII)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Fornalutx corresponents al primer
semestre de l'any 2014? Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (IX)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Bunyola corresponents a l'any 2011?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (X)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Bunyola corresponents a l'any 2012?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XI)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Bunyola corresponents a l'any 2013?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XII)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Bunyola corresponents al primer
semestre de l'any 2014? Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XIII)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Escorca corresponents a l'any 2011?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XIV)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Escorca corresponents a l'any 2012?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XV)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Escorca corresponents a l'any 2013?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (XVI)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Escorca corresponents al primer
semestre de l'any 2014? Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial (I)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial durant l'any 2012?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 escrita.

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial (II)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial durant l'any 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial (III)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial durant el primer semestre de
l'any 2014?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni
Mundial (I)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Eivissa
Patrimoni Mundial durant l'any 2012?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni
Mundial (II)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Eivissa
Patrimoni Mundial durant l'any 2013?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 escrita.

Quantitats aportades pel Govern al Consorci Eivissa Patrimoni
Mundial (III)

Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Eivissa
Patrimoni Mundial durant el primer semestre de l'any 2014?

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (I)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Sóller corresponents a l'any 2011?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 escrita.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (II)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Sóller corresponents a l'any 2012?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre 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.

Abonament del pagament de la bonificació de la tarifa especial
del peatge del túnel de Sóller (III)

Quines mensualitats s'han abonat del pagament de la
bonificació de la tarifa especial del peatge del túnel de Sóller
per als usuaris residents a Sóller corresponents a l'any 2013?
Indicau els mesos abonats.

Palma, a 3 de setembre 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.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5
de setembre

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 5 de setembre de 2014?

Palma, a 8 de setembre 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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (I)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Mallorca l'any 2009?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (II)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Mallorca l'any 2010?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (III)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Mallorca l'any 2011?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.
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Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (IV)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Mallorca l'any 2012?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (V)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Mallorca l'any 2013?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (I)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Menorca l'any 2009?

Palma, a 8 de setembre 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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (II)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Menorca l'any 2010?

Palma, a 8 de setembre 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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (III)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Menorca l'any 2011?

Palma, a 8 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (IV)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Menorca l'any 2012?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (V)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Menorca l'any 2013?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (I)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges d'Eivissa l'any 2009?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (II)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges d'Eivissa l'any 2010?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (III)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges d'Eivissa l'any 2011?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (IV)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges d'Eivissa l'any 2012?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Eivissa (V)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges d'Eivissa l'any 2013?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Formentera
(I)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Formentera l'any 2009?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Formentera
(II)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Formentera l'any 2010?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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.

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Formentera
(III)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Formentera l'any 2011?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Formentera
(IV)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Formentera l'any 2012?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidències entre pescadors de canya i banyistes a Formentera
(V)

Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de canya
i banyistes a les platges de Formentera l'any 2013?

Palma, a 8 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8369/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute del Govern amb les
administracions públiques. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8415/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments i producte turístic
per a l'any 2015. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8416/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicació de balances fiscals. (Mesa de 10 de setembre de
2014).

RGE núm. 8417/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a optimització de recursos a l'ens Ports de les Illes Balears.
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8418/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Informe
Fedea. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8419/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
primers sis mesos del Servei de mediació gratuït. (Mesa de 10
de setembre de 2014).

RGE núm. 8420/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada de
l'interès del PLA a l'1%. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8421/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades de creixement del segon trimestre de 2014. (Mesa de 10
de setembre de 2014).

RGE núm. 8422/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions contra la processionària del pi. (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8423/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a donació
d'òrgans a la nostra comunitat autònoma. (Mesa de 10 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8424/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del curs escolar. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8425/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
al sector públic instrumental. (Mesa de 10 de setembre de
2014).
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RGE núm. 8426/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inici del curs
escolar. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8427/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inici del curs 2014-2015. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8428/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
regeneració democràtica. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8429/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediment d'adjudicació de l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8430/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a defensa dels treballadors dels sectors d'hostaleria. (Mesa de
10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8431/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets i
garanties en salut. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8432/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a front comú contra les prospeccions petrolíferes. (Mesa de 10
de setembre de 2014).

Palma, a 10 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Deute del Govern amb les administracions públiques

Quin deute té el Govern de les Illes Balears a dia d'avui amb
les administracions públiques de la nostra comunitat?

Palma, a 9 de setembre de 2014.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions en espècie per a esdeveniments i producte turístic
per a l'any 2015

Sr. Conseller de Turisme, ens pot informar sobre les
convocatòries de subvencions en espècie per a esdeveniments
i producte turístic per a l'any 2015?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

Publicació de balances fiscals

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la recent
publicació de les balances fiscals?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Oprtimització de recursos a l'ens Ports de les Illes Balears

Quins resultats està donant l'optimització de recursos posada
en marxa a l'ens Ports de les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informe Fedea

Quina valoració fa el conseller d'Hisenda sobre l'informe
Fedea relatiu al sistema de finançament l'any 2012?
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Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Primers sis mesos del Servei de mediació gratuït

Quin balanç fa la consellera de Família i Serveis Socials dels
primers sis mesos en què ha estat funcionant el Servei de
mediació gratuït a totes les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixada de l'interès del PLA a l'1%

Quines conseqüències per als interessos de les Illes Balears
té la baixada de l'interès del PLA a l'1%?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades de creixement del segon trimestre de 2014

Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat les
dades de creixement del segon trimestre de 2014?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Actuacions contra la processionària del pi

Quines actuacions ha decidit dur a terme el Govern de les
Illes Balears als boscos de Menorca per prevenir i eradicar la
processionària del pi?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

Donació d'òrgans a la nostra comunitat autònoma

Com valora el conseller de Salut els resultats de la donació
d'òrgans a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

Inici del curs escolar

Com valora la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
l'inici del curs escolar 2014-2015?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

Acomiadaments al sector públic instrumental

Quines seran les conseqüències per a la CAIB de la darrera
sentència del Tribunal Suprem sobre les demandes
d'acomiadament derivades de la reestructuració del sector públic
instrumental?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Inici del curs escolar

Com valora el Sr. President l'inici del curs escolar?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Inici del curs 2014-2015

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de l'inici de curs 2014-2015 a les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

Regeneració democràtica

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, creu correcte
que la regeneració democràtica es basi en una reforma de les

normes electorals sense acord de les principals forces
polítiques?

Palma, a 9 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Procediment d'adjudicació de l'Hospital Universitari de Son
Espases

Sr. Vicepresident, està d'acord el Govern de les Illes Balears
que s'admeti la compareixença dels càrrecs del PP proposats pel
Grup Parlamentari Socialista per aclarir el procediment
d'adjudicació de l'Hospital Universitari de Son Espases?

Palma, a 10 de setembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Defensa dels treballadors del sector d'hoteleria

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, què fa el Govern
de les Illes Balears per defensar els treballadors del sector
d'hoteleria i de la restauració?

Palma, a 9 de setembre de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Drets i garanties en salut

Sr. Conseller de Salut, quan tornaran a tenir drets i garanties
en salut els ciutadans de les Illes Balears?
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Palma, a 9 de setembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Front comú contra les prospeccions petrolíferes

Per quin motiu es nega el Sr. President a formar un front
comú contra les prospeccions petrolíferes?

Palma, a 9 de setembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8257/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'alta tensió (I), a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8258/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'alta tensió (II), a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8259/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'alta tensió (III), a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

Palma, a 10 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Projectes d'alta tensió (I)

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears dels nous
projectes d'alta tensió prevists per a l'illa de Mallorca?

Palma, a 5 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Projectes d'alta tensió (II)

Considera el Govern de les Illes Balears adequat el projecte
d'alta tensió entre Llucmajor-Cala Blanva-Arenal?

Palma, a 5 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Projectes d'alta tensió (III)

Quines propostes de millora ha impulsat el Govern de les
Illes Balears en el projecte d'alta tensió entre Llucmajor-Cala
Blava-Arenal?

Palma, a 5 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8168/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elecció directa dels batles de la llista més votada.
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8248/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures i iniciatives davant les institucions de la
Unió Europea per garantir la lliure circulació de les persones.
(Mesa de 10 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8246/14 (complementat amb l'escrit RGE núm.
8252/14), del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
rebuig a la modificació de la LOREG per implantar l'elecció
directa de batlles i batllesses (a tramitat pel procediment
d'urgència). (Mesa de 10 de setembre de 2014).

Palma, a 10 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.

Elecció directa dels batles de la llista més votada

La política municipal és l'origen administratiu del nostre
sistema constitucional. Els municipis s'erigeixen com les
administracions més properes als ciutadans, la seva
administració és més directa, a les quatre illes. L'erosió de la
imatge de la política requereix que des de la política s'ofereixin
reptes, alternatives i idees que permetin convergir amb la
majoria, que reforcin la legitimitat democràtica.

Les Illes Balears compten amb 67 municipis, amb els seus
respectius batles i corporacions que els donen suport. El debat
de la votació directa de batles en els municipis, això és, que
governi la llista més votada, és al carrer. El nostre actual
sistema legal fa que els batles siguin elegits directament, i un
canvi legal oferiria a les corporacions municipals dotar-se de
major legitimitat, major proximitat i estabilitat als ajuntaments.
No es comprèn que, en ocasions, es produeixin pactes que
alteren la voluntat majoritària manifestada a les urnes, i que el
sistema ho permeti, violentant el més sagrat dret democràtic: el
vot.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears solAlicita que el Govern
d'Espanya realitzi totes les modificacions legals que siguin
oportunes per tal d'implantar el sistema d'elecció directa dels
batles de la llista més votada a tots els municipis d'Espanya.

Palma, a 12 d'agost de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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.

Mesures i iniciatives davant las institucions de la Unió Europea
per garantir la lliure circulació de les persones

Un dels principis vertebradors de la Unió Europea d’ençà el
seu origen -el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del
Carbó i de l’Acer signat a París el 1951 i, especialment, el
Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea signat
a Roma el 1957- és la lliure circulació de les persones.

L’article 3.2 del vigent Tractat de la Unió Europea
determina, en efecte, que «la Unió ofereix als seus ciutadans un
espai de llibertat, de seguretat i de justícia sense fronteres
interiors, dins del qual es garanteix la lliure circulació de les
persones». El dret de les persones a circular i residir lliurement
a la UE es fonamenta inicialment en el concepte de ciutadania
introduït en el Tractat de Maastrich de 1992.

Aquest desideràtum es concreta en el dret subjectiu que
reconeix l’article 21.1 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea: «qualsevol ciutadà de la Unió té dret a circular i a
residir lliurement en el territori dels estats membres, amb
subjecció a les limitacions i les condicions establertes pels
tractats i per les disposicions adoptades per a aplicar-los».

Però el cert és que l’obligació de la Unió en matèria de lliure
circulació de persones no s’esgota en la dimensió formal
d’aquest dret, sinó que l’article 21.2 del mateix Tractat afegeix
encara que «si es considera necessària una acció de la Unió per
assolir aquest objectiu, i llevat que els tractats hagin establert
poders d’actuació a aquest efecte, el Parlament Europeu i el
Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment
legislatiu ordinari, poden adoptar disposicions amb l’objectiu de
facilitar l’exercici dels drets a què fa referència l’apartat 1».

La insularitat constitueix un desavantatge permanent present
en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en la mesura
que pot suposar un obstacle per a la llibertat de circulació de les
persones que és, al mateix temps, objectiu fundacional de la
Unió Europea i part integrant de l’estatut de ciutadà europeu.

És per això que l’article 170.2 d’aquest tractat estableix que
«l’acció de la Unió té en compte, en particular, la necessitat
d’establir enllaços entre les regions insulars, sense litoral i
perifèriques i les regions centrals de la Unió».

A més, l’article 174 del mateix Tractat de Funcionament de
la Unió Europea reitera que, «a fi de promoure un
desenvolupament harmoniós del conjunt de la Unió, aquesta
desenvolupa i prossegueix la seva acció destinada a reforçar la
cohesió econòmica, social i territorial».

Així les coses, per aconseguir «reduir les diferències entre
els nivells de desenvolupament de les diverses regions i
l’endarreriment de les regions menys afavorides», han de ser
«objecte d’una atenció especial» per part de la Unió Europea
«les regions que pateixen desavantatges naturals o demogràfics
greus i permanents, com ara les regions més septentrionals amb
una densitat de població molt escassa i les regions insulars,
transfrontereres i de muntanya».
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L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
“empara la insularitat del territori de la comunitat autònoma
com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial” i
“estableix que “els poders públics, de conformitat amb el que
estableix la Constitució, garanteixen la realització efectiva de
totes les mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es
pugui derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus
que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats
autònomes”.

L’article 110.1 del vigent Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears reconeix explícitament «el dret de participació de la
comunitat autònoma en la formació de la posició negociadora
de l’Estat davant la Unió Europea». Segons aquest mateix
precepte, a més, «aquesta participació ha de ser de manera
autònoma i específica si l’assumpte afecta exclusivament la
comunitat autònoma de les Illes Balears».

I és que, des de la Sentència núm. 165/1994, de 26 de maig,
el Tribunal Constitucional admet que «no puede en forma
alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las
funciones que tenga atribuidas, una Comunidad Autónoma haya
de realizar determinadas actividades, no ya sólo fuera de su
territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de
España» [fonament jurídic 3r]. Sense oblidar que l’Estat ostenta
la competència exclusiva en matèria de «relacions
internacionals» d’acord amb l’article 149.1.3a de la Constitució
del 1978.

D’aquestes premisses, l’Alt Tribunal en dedueix, novament
en la seva Sentència núm. 165/1994, de 26 de maig, que «la
posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar a cabo
actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse
limitada a aquéllas que, siendo necesarias, o al menos
convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no
impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no originen
obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos
extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no
generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u
organizaciones inter o supranacionales» [fonament jurídic 6è].

En aquest punt cal recordar que, segons l’article 137 de la
Constitució, la comunitat autònoma de les Illes Balears gaudeix,
juntament amb la resta, d’«autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses». En plena congruència amb aquest
principi constitucional, l’article 3.1 del nostre Estatut
d’Autonomia eleva el fenomen de la insularitat a «fet
diferencial i mereixedor de protecció especial», motiu pel qual
«els poders públics, de conformitat amb el que estableix la
Constitució, garanteixen la realització efectiva de totes les
mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es puguin
derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que
vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats
autònomes» [article 3.2].

Durant aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears ha
duit a terme una activa, ferma i constant reivindicació per
compensar i reduir els sobrecostos que la insularitat i la doble
insularitat provoquen al conjunt de les famílies i les empreses de
l'arxipèlag.

Cal destacar que les actuacions del Govern de la comunitat
autònoma van ser incorporades al Projecte de Dictamen sobre
Problemes Específics de les Illes, en el transcurs de la reunió
celebrada el febrer de 2012 per la Xarxa Insuleur. Aquest

dictamen, amb totes les propostes del Govern balear, va ser
aprovat el 28 de març a la sessió plenària del Comitè Econòmic
i Social Europeu (CESE).

Posteriorment, el Govern de la comunitat autònoma redactà
el document d'iniciatives, propostes i mesures titulat Propuestas
del Gobierno de las Islas Baleares para que la Unión Europea
tenga en cuenta la insularidad, que ha esdevingut el full de ruta
per dur a terme aquesta reivindicació davant el Govern de l'Estat
i les institucions de la Unió Europea per tal que els
desavantatges de la insularitat siguin tinguts en compte en els
criteris de repartiment i modulació dels fons europeus
2014-2020.

Aquest document de propostes del Govern de les Illes
Balears davant les institucions europees i l'Estat espanyol per
aconseguir un nou marc de compensacions i reduccions dels
costos de la insularitat va ser aprovat pel Consell de Govern el
6 de juliol de 2012 i va aconseguir el suport del Parlament de les
Illes Balears el 6 de novembre de 2012.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
convenciment que la llibertat de circulació de les persones,
reconeguda i emparada per la Unió Europea a través dels seus
tractats, es troba en entredit actualment a les Illes Balears a
conseqüència per la manca de l'adequada compensació del fet
i els costos diferencials de la insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la Unió
Europea té l’obligació d’intervenir d’una manera molt més
activa per palAliar els perjudicis que implica el desavantatge
natural que constitueix el fet diferencial de la insularitat, que en
el cas de les Illes Balears implica uns costos de doble (Menorca
i Eivissa) i triple insularitat (Formentera).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a obrir canals d’interlocució amb les institucions de
la Unió Europea a través dels mecanismes que preveuen els
tractats europeus, la Constitució Espanyola i el nostre Estatut
d’Autonomia per impulsar les mesures i solucions als problemes
que actualment existeixen a la nostra comunitat autònoma en
relació amb la llibertat de circulació dels seus ciutadans.

4. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
d'Espanya, en exercici de les competències que li són pròpies,
que articuli els sistemes adequats per tal de garantir la igualtat
en l'exercici del dret a la lliure circulació dels ciutadans de les
Illes Balears respecte de la resta de ciutadans espanyols.

Palma, a 2 de setembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motivació de la urgència: davant la informació coneguda per
mitjans de comunicació de la intenció del Govern d'Espanya de
modificar la Llei Orgànica de règim electoral general, a vuit
mesos d'un procés electoral municipal i autonòmic, per
implantar un sistema d'elecció directa de batlles o batllesses.

Rebuig de la modificació de la LOREG per implantar l’elecció
directa de batlles i batllesses

Els mitjans de comunicació han avançat aquests dies la
intenció del Govern que presideix Mariano Rajoy d’impulsar
una reforma de la Llei electoral per implantar un sistema
d’elecció directa dels batlles o batllesses, tot i que no tengui el
suport de cap altre partit polític, rompent així el consens
imperant en l’anomenat bloc de constitucionalitat. El PSOE ja
va fer arribar la seva disconformitat amb la fórmula escollida
pel PP i pel Govern per aquesta elecció directa, a través del
secretari general del Partit Socialista, traslladant un NO rotund
al president del Govern espanyol.

Quan resten només nou mesos per a les properes eleccions
municipals, una reforma que trastoca completament el sistema
electoral dels ajuntaments, sense garantir major pluralitat ni
proporcionalitat, ni tampoc una veritable estabilitat municipal,
i que es pretén imposar des de la majoria absoluta del PP al
Congrés dels Diputats, sense escoltar cap de les altres forces
polítiques de l’Estat, demostra l’oportunisme i la prepotència
d’aquesta reforma.

El PP ha afirmat que està obert al diàleg, però llança la
proposta i l’amenaça d’aprovar la reforma en solitari sense
haver obert consultes prèvies amb la resta de partits, a més de
fer-ho quan queda menys d’un any per a les eleccions. El fet de
canviar les regles del joc en un escenari tan proper en el temps
a les eleccions només s’explicaria per la por a perdre batllies per
part del PP.

La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap
demanda social, ni política, ni té res a veure amb l’exigència de
regeneració política i democràtica que demanda la societat
espanyola; una regeneració de la democràcia que en tot cas
reclama major pluralisme i respecte per les minories, que el
nostre sistema electoral actual ja dóna capacitat de participar,
forjant majories polítiques quan són necessàries i garantia
d’estabilitat.

Les modificacions de les lleis electorals autonòmiques que
el PP ha aprovat, com a Castilla-La Manxa, o les que s’han
plantejat també a les Illes Balears i fins i tot les que va aprovar
el PP unilateralment fa dues dècades, amaguen sempre la
intenció de garantir la preservació del poder per part del PP, i
són modificacions que es plantegen sense diàleg, ni negociació.
Els ajuntaments esdevenen així, un cop més, víctimes del Partit
Popular, ja ofegats econòmicament, ara seran buidats de
competències per la reforma local de 2013, i acabaran amb
batllies no representatives de la majoria social del municipi si

no impera el seny, el sentit comú i s’atura aquesta modificació
unilateral de la llei electoral pel que respecta a l’elecció de
batlles o batllesses.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la intenció del
Govern espanyol de modificar la Llei Orgànica del règim
electoral general (LOREG) per tal d’implantar un sistema
d’elecció directa dels batlles i batllesses, sense consens amb la
resta de forces polítiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a no seguir endavant en la seva intenció de modificar
la Llei Orgànica del règim electoral general (LOREG) per tal
d’implantar un sistema d’elecció directa dels batlles i batllesses.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda fer arribar còpia
d’aquesta proposició no de llei a la FEMP, a la FELIB, al
Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

Palma, a 4 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a agilitació del procediment d'autorització per a la
compra per estrangers no comunitaris d'habitatges, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rebuig a la modificació electoral per a l'elecció directa
d'alcaldes, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8173/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a víctimes del franquisme, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10 de
setembre de 2014).

RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir les inversions estatutàries, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 10 de setembre de
2014).

RGE núm. 8202/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prendre la iniciativa en matèria de finançament
autonòmic, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 10 de setembre de 2014).
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RGE núm. 8245/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rebuig social a infraestructures energètiques, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8253/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a impacte d'infraestructures energètiques i rebuig social, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 10 de setembre de 2014).

RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a planificació portuària: Club de Mar i El Molinar, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de
setembre de 2014).

Palma, a 10 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 la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Agilitació del procediment d'autorització per a la compra per
estrangers no comunitaris d'habitatges

La crisi econòmica que ve sofrint Espanya des de fa uns
anys, ha incidit de manera especial en el sector de la promoció
i construcció d'habitatges, que s'ha vist afectat amb un major
percentatge de destrucció d'ocupació respecte d'altres sectors.
D'altra banda, Espanya continua sent líder en el sector del
turisme, motor essencial de creixement econòmic i de summa
importància per a la recuperació econòmica i la creació
d'ocupació, com demostra l'augment any rere any del nombre de
visitants, i d'altra banda, ha augmentat el nombre d'estrangers
que inverteixen en adquisició d'habitatges al nostre país.

El Govern d'Espanya ha adoptat mesures que propicien
aquesta situació i, en aquest context, l'activitat turística i la
promoció d'habitatges esdevenen una font de creació d'ocupació
i d'activació econòmica important, que no podem deixar de
considerar.

Per tant, en zones turístiques és precisament on la promoció
i la construcció d'habitatges dirigits a estrangers poden tenir
major demanda i amplitud de creixement.

En aquest sentit, el Ministeri de Defensa pot jugar un paper
dinamitzador en aquelles zones en què s'exigeix autorització
militar per a l'adquisició d'habitatges per part d'estrangers no
comunitaris. El procediment exigit, previ a la possibilitat
d'inscripció registral de la compravenda, comporta un temps
excessiu que pot frenar les operacions de compravenda per a
aquest mercat de compradors, atès que en molts casos es dilata
fins a sis mesos des de la solAlicitud, termini excessiu per a
possibles vendes i, per tant, per a la inversió de capitals
estrangers a Espanya.

A més, la regulació legal de les Zones i InstalAlacions
d'interès per a la Defensa Nacional es remunta a l'any 1975, i es
pot revisar per agilitar i simplificar el procediment tal com
disposa l'article 18 apartat a) sobre la base de l'excepció que
estableix el mateix article per a zones d'interès turístic nacional,
podent estendre's, aquesta excepció, a totes les zones turístiques.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa a
aprovació la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que faciliti i agiliti el procediment d'autorització per a la compra
per estrangers no comunitaris d'habitatge a Espanya, conegut
com “Visat Militar” a les zones d'interès per a la Defensa
declarades d'accés restringit que se situïn en zones turístiques.

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Rebuig a la modificació electoral per a l'elecció directa
d'alcaldes

El PP impulsa des del Govern de l'Estat una reforma
electoral amb l'objectiu que sigui sempre alcalde el candidat de
la llista més votada. Tot i la dispersió d'idees i propostes fetes
pels dirigents conservadors, la darrera fórmula més explicada
consisteix que si un candidat obté el 40% dels vots aquest
obtengui l'alcaldia de forma directa. En cas contrari, es proposa,
s'hauria de fer una segona volta.

Per dur a terme aquesta reforma és imprescindible, almenys,
modificar la Llei Orgànica de règim electoral general (LOREG)
de l'any 1985, sense tenir en compte els fonamentats dubtes
constitucionals que han plantejat alguns prestigiosos juristes.
Una reforma d'aquesta dimensió, que toca el cor del sistema
electoral i per tant de la democràcia, exigeix, a més d'un alt
consens, un debat calmat, rigorós i profund per transformar la
Llei de 1985 en una norma que respongui a les noves demandes
de participació ciutadana, i de transparència i control
democràtic. Avui, per exemple, ni la Constitució Espanyola ni
la legislació electoral permeten el vot electrònic per dur a terme
no només eleccions a institucions públiques sinó també
consultes i referèndums sobre qüestions d'interès per a la
ciutadania.

La contradicció entre les afirmacions del president Rajoy el
febrer de 2013 (en les quals assegurava que una reforma
electoral, “a diferència de l'IRPF”, no es podia a dur a terme
sense consens) i les intencions manifestades durant els darrers
mesos, després de les darreres eleccions al Parlament europeu,
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posa de manifest que la pretesa reforma exprés és oportunista i
prepotent i que respon només a interessos polítics i electorals
del PP.

Per tot l'exposat, el Grup parlamentari MÉS presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
proposta de reforma electoral que no es faci amb l'objectiu de
donar major participació i transparència a les institucions
democràtiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de règim
electoral general sense consens.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral
de les Illes Balears que elimini el tall electoral del 5% i
estableixi una fórmula de repartiments d'escons més
proporcional.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral
de les Illes Balears destinada a eliminar el tractament especial
de les despeses del correu de propaganda electoral, de tal
manera que la subvenció actual es destini a trameses
institucionals d’un full informatiu de cada candidatura, i es
redueixi a la meitat la part que es continuarà destinant a
subvenció per vot.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral
de les Illes Balears que garanteixi la transparència de la
compatibilitat en les despeses electorals, atenent les reiterades
recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Víctimes del franquisme

Nacions Unides ha presentat, després de la visita d'un grup
d'experts a Espanya el setembre de 2013, un contundent informe
en el qual s'inclou una llarga llista de recomanacions per al
Govern de l'Estat per tal d'assistir les víctimes del franquisme.

L'informe recorda a Rajoy que l'Estat espanyol està obligat
pel dret internacional i la Declaració sobre la protecció de les
persones afectades per les desaparicions forçades, que va

ratificar l'any 2010, a assumir la seva responsabilitat i a elaborar
una política d'estat que permeti als familiars de desapareguts
durant la Guerra Civil i la dictadura, saber què va passar amb els
seus membres i recuperar les seves restes.

En aquest sentit val la pena posar de manifest la tasca duta
a terme per Memòria de Mallorca que, recentment, va poder
confirmar la identitat de tres víctimes del franquisme trobades
a una fossa comuna al cementeri de Sant Joan. Els experts han
pogut confirmar que les restes trobades són de Miquel Sampol,
Joan Gual i Jaume Gualen. Es tracta de tres pagesos de Maria de
la Salut que van ser assassinats l'octubre de 1936, quan estaven
sota la custòdia d'un grup de feixistes. Els agricultors haurien
estat pròxims al sindicat UGT i a Esquerra Republicana.
Memòria de Mallorca té documentades entre 1.600 i 3.000
víctimes de la repressió franquista i unes 47 fosses comunes,
una de les quals és aquesta del municipi de Sant Joan.

La Llei de memòria històrica i el dret internacional obliguen
els poders públics a ser ells els que portin a terme el procés de
recerca i exhumació de cadàvers. A les Illes Balears, el govern
del president Bauzá no ha colAlaborat ni en l'exhumació a Sant
Joan ni en cap altra recerca per restituir les víctimes del
franquisme, tot i les reiterades peticions fetes tant per Memòria
de Mallorca com per altres entitats balears.

Per tots els fets abans exposats, el Grup parlamentari MÉS
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a donar compliment, de forma àgil i escrupolosa, a les 42
recomanacions fetes per Nacions Unides en l'informe elaborat
arran dels treballs dels experts duts a terme el setembre de 2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb Memòria de Mallorca i altres
entitats dedicades a recuperar els cossos de les víctimes de les
Guerra Civil i de la dictadura de Franco, donant així
compliment a la Llei de memòria històrica.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa de forma clara
i inequívoca el seu rebuig i condemna al règim dictatorial del
general Franco, així com de qualsevol manifestació política que
en faci exaltació o el tengui com a referent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar conjuntament amb les associacions per
a la recuperació de la memòria històrica de les Illes Balears, una
llei que tengui per objecte recuperar la memòria històrica en
relació amb aquelles persones que van ser assassinades o van
ser víctimes de la repressió franquista a les Illes Balears arran
del cop militar produït a partir del 18 de juliol de 1936,
restituint, reconeixent i rehabilitant la memòria de les persones
assassinades. El projecte de llei haurà d'establir el dret dels
familiars de les persones assassinades arran del cop militar de
l'any 36 a exhumar els seus familiars i donar-los una sepultura
digna.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substituir l'actual Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per una nova norma que,
d'acord amb la recomanació del Dictamen 55/2013 del Consell
Consultiu de les Illes Balears, declari expressament prohibits
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aquells símbols que “vulneren els drets i valors constitucionals
o lesionen drets fonamentals”; que incitin a l'odi, a la violència
o a la discriminació per motius de raça, origen, gènere,
orientació sexual, religió o ideologia; i específicament i
especialment aquells que facin apologia del règim franquista o
del nazisme.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
i substituir la simbologia pròpia del règim franquista, en
compliment de la Llei de la memòria història (Llei 52/2007 de
26 de desembre).

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relativa a garantir les inversions estatutàries.

Atès que la capacitat inversora del Govern d’Espanya a les
Illes Balears s’ha anat reduint gradualment a mesura que
avançava la legislatura fins a l’extrem d’ubicar-nos en el últim
lloc d’inversió per càpita de tota Espanya.

Atès que el Govern de les Illes Balears hauria de fer totes les
gestions al seu abast per situar la nostra comunitat, com a
mínim, en la mitjana espanyola d’inversió pública.

Conscients que en l’actualitat i d’acord amb la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, a les Balears ens
pertoca una inversió estatal de 400 milions d’euros anuals.

Atès que l’actual vicepresident ha reconegut públicament
que no han presentat davant el Govern de l’Estat espanyol ni
una sola proposta perquè sigui inclosa en els projectes
corresponents a les inversions estatutàries, la qual cosa ha
provocat, tan sols en el que portam de legislatura, un dèficit
inversor de l’Estat espanyol a les Illes Balears de 800 milions
d’euros.

Conscients de la importància estratègica de les inversions
públiques com element afavoridor de dinamisme econòmic, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d’inversions productives per
valor de 800 milions d’euros, d’acord amb els criteris fixats a la
disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar l’esmentat pla d’inversions productives
davant el Govern central amb la finalitat d’aconseguir les
inversions estatals reconegudes a l’Estatut d’Autonomia que al
llarg d’aquesta legislatura han deixat d’executar-se.

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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 d'Hisenda i
Pressuposts.

Relativa a prendre la iniciativa en matèria de finançament
autonòmic

Atès que l’actual sistema de finançament autonòmic, encara
vigent, fixa la seva revisió en el 2014.

Vistes les reiterades manifestacions al llarg d’aquesta
legislatura per part del Govern Bauzá, que insistia en la
necessitat de millorar l’actual sistema de finançament
autonòmic i en el seu compromís de “fer tot el que s’hagi de
fer” per assolir-ho.

Vists els acords unànimes fixats en el Parlament de les Illes
que no tan sols parteixen de la necessitat de millorar l’actual
sistema de finançament sinó que a més fixen, entre d’altres, els
següents objectius:

"1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per tal que faci tots els esforços
oportuns per aconseguir una millora substancial en el
finançament de la nostra comunitat autònoma, de forma que
Balears arribi a un finançament per càpita que estigui, com
a mínim, a la mitjana nacional.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que el nou model de finançament de les comunitats
autònomes que s’aprovi tengui efectes retroactius des de dia
1 de gener de 2014.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que la reforma del sistema de finançament autonòmic
suposi una millora en la capacitat normativa de les
comunitats autònomes a fi de donar més seguretat als
ingressos, sense que aquests depenguin de lliuraments a
compte o de futures liquidacions que no s'ajusten als cicles
de les economies autonòmiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que la reforma del sistema de finançament autonòmic
suposi una major descentralització dels ingressos en
correlació amb la descentralització ja existent de les
despeses, de forma que es puguin cobrir de forma correcta
i homogènia amb la resta de la nació, els costs de la
prestació dels serveis públics essencials.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que la reforma del sistema de finançament autonòmic
respecti el principi d’ordinalitat, així com també el principi
de solidaritat.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer públiques, de forma urgent i periòdica, les
balances fiscals amb l’objectiu que la reforma del sistema de
finançament autonòmic asseguri el finançament en
condicions d’igualtat entre totes les comunitats autònomes
dels serveis fonamentals de sanitat, educació i benestar
social.”

Vistes les recents declaracions tant del ministre Montoro
com del president Rajoy on afirmaven que aquesta legislatura
no s’aprovà un nou sistema de finançament autonòmic, rompent
així tots els compromisos fixats.

Atès que la decisió del Govern d’Espanya bloqueja
qualsevol avanç en la negociació del nou sistema de
finançament autonòmic, la qual perjudica els interessos de les
Illes Balears per quan el nou sistema havia de suposar una
millora del nostre finançament, 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 presentar davant el Govern d’Espanya una proposta
global en matèria de finançament autonòmic que, recollint els
acords fixats pel Parlament de les Illes Balears, afavoreixi la
negociació del nou model de finançament entre comunitats
autònomes i el Govern d’Espanya.

Palma, a 2 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Rebuig social infraestructures energètiques

En els darrers temps diversos projectes d’infraestructures
energètiques, uns més justificables que altres, es desenvolupen
o s’executaran de la mà de grans empreses multinacionals
distribuïdores, com Red Eléctrica o Redexis Gas.

Sovint, aquestes infraestructures i el seu traçat no s’han
consensuat ni amb les institucions locals ni amb els veïns
afectats, i en massa ocasions, sobretot pel que fa a les línies
d’alta tensió, són del tot incongruents amb unes polítiques
públiques que pretenen apostar per les energies renovables i per
tant per un sistema més descentralitzat.

És el que ha passat en el cas del gasoducte Son
Reus-Andratx, actualment en execució, que ha creat polèmica
i rebuig veïnal al seu pas per la barriada de Son Rapinya, a
Palma, però que també ha arrasat una franja important de zona
forestal de la Serra de Na Burgesa, malgrat l’impacte mínim que
podria tenir una infraestructura d’aquestes característiques.
O la línia d’alta tensió que Red Eléctrica té projectada
travessant la Marina de Llucmajor, que a més del seu impacte
mediambiental (ja que és una zona important per a les milanes,
a més de ser ZEPA) i paisatgístic, representa una duplicitat
innecessària d’infraestructures, quan hi ha la possibilitat tant
d’aprofitar altres infraestructures existents per garantir el
subministrament elèctric, com de soterrar dita línia. Uns fets
denunciats pels veïns i veïnes de Llucmajor i de tot Mallorca,
que ja s’han posat en contacte amb la Conselleria d’Economia
i Competitivitat perquè hi faci de mediador amb les empreses
promotores. No és de rebut que projectes d’aquesta magnitud i
amb aquest impacte puguin continuar endavant malgrat l’acord
unànime en contra del consistori de Llucmajor que demana la
paralització del projecte i un nou estudi d’impacte ambiental.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears rebutja la manera en què
s’ha traçat el gasoducte Son Reus-Andratx, i constata l’alt cost
mediambiental i paisatgístic que ha tengut, innecessàriament.

- El Parlament de les Illes Balears rebutja la línia d’alta
tensió Llucmajor-Cala Blava, i insta el Govern de les Illes
Balears, el Govern de l’Estat i les empreses executores a
consensuar una alternativa amb el mínim cost econòmic, social
i mediambiental per a la ciutadania.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Turisme, Indústria i Energia a adequar les infraestructures
energètiques projectades a les Illes Balears a les característiques
del nostre territori, reduint al mínim el seu impacte i a un
horitzó d’aposta plena per les energies renovables.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar davant el Ministeri un procediment de
participació pública que eviti les actituds neocolonials de les
grans multinacionals de l’energia a l’hora d’implementar les
infraestructures necessàries.

Palma, a 4 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Impacte d'infraestructures energètiques i rebuig social

En els darrers temps diversos projectes d’infraestructures
energètiques, uns més justificables que altres, desenvolupen o
s’executaran de la mà de grans empreses multinacionals
distribuïdores, com Red Eléctrica o Redexis Gas.

Sovint, aquestes infraestructures i el seu traçat no s’han
consensuat ni amb les institucions locals ni amb els veïns
afectats, i en massa ocasions, sobretot pel que fa a les línies
d’alta tensió, són del tot incongruents amb unes polítiques
públiques que pretenen apostar per les energies renovables i per
tant per un sistema més descentralitzat.

És el que ha passat en el cas del gasoducte Son
Reus-Andratx, actualment en execució, que ha creat polèmica
i rebuig veïnal al seu pas per la barriada de Son Rapinya, a
Palma, però que també ha arrasat una franja important de zona
forestal de la Serra de Na Burgesa, malgrat l’impacte mínim que
podria tenir una infraestructura d’aquestes característiques.
O les línies d’alta tensió que Red Eléctrica té projectades tot
travessant la Marina de Llucmajor, que a més del seu impacte
mediambiental (ja que és una zona important per a moltes
espècies protegides, a més de les milanes que estan en perill
d’extinció), paisatgístic i patrimonial (afecta les rutes
arqueològica, barroca, gòtica i de castells segons el PTI de
Mallorca), representa una duplicitat innecessària
d’infraestructures, quan hi ha la possibilitat tant d’aprofitar
altres infraestructures existents per garantir el subministrament
elèctric, com de soterrar dita línia. Uns fets denunciats pels
veïns i veïnes de Llucmajor i de tot Mallorca, que ja s’han posat
en contacte amb la Conselleria d’Economia i Competitivitat
perquè faci de mediador amb les empreses promotores. No és de
rebut que projectes d’aquesta magnitud i amb aquest impacte
puguin continuar endavant malgrat l’acord unànime en contra
del consistori de Llucmajor que demana la paralització del
projecte i un nou estudi d’impacte ambiental.

Les línies projectades a Llucmajor són sols un dels
nombrosos projectes de línies d’alta tensió que REE té intenció
d’executar a les Illes. Ja han iniciat la tramitació per a
l’execució de les línies Artà-Manacor, Petra-Portocolom,
Portocolom-Cala d’Or, Cala d’Or-Santanyí, Llucmajor-Cala
Blava i Cala Blava-Arenal, i encara n’hi ha més en el calaix.
L’estàndard de REE, especialitzada en línies de més de 220 Kv,
és molt més alt del que manejava anteriorment Gesa-Endesa, i
això suposa que es facin, innecessàriament, més línies, amb
torres més altes, amb més potència i amb més destrossa del
paisatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears rebutja la manera en què
s’ha traçat el gasoducte Son Reus-Andratx, i constata l’alt cost
mediambiental i paisatgístic que ha tengut, innecessàriament.

- El Parlament de les Illes Balears rebutja la línia d’alta
tensió Llucmajor-Cala Blava/Cala Blava-Arenal, i insta el
Govern de les Illes Balears, el Govern de l’Estat i les empreses
executores a consensuar una alternativa amb el mínim cost
econòmic, social i mediambiental per a la ciutadania, que passi
per l’aprofitament de la infraestructura existent.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Turisme, Indústria i Energia a adequar les infraestructures
energètiques projectades a les Illes Balears a les característiques
del nostre territori, tot revisant els estàndards elèctrics, reduint
al mínim el seu impacte, així com a l’actual situació de crisi
econòmica, on les expectatives de consum han baixat
considerablement i a un horitzó d’aposta plena per les energies
renovables.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar davant el ministeri un procediment de
participació pública que eviti les actituds neocolonials de les
grans multinacionals de l’energia a l’hora d’implementar les
infraestructures necessàries i que s’aturi l’execució de totes les
línies d’alta tensió projectades per REE fins que no finalitzin les
negociacions del Govern balear per fer-se càrrec de la gestió de
les línies de 66 Kv i 132 Kv.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar davant el ministeri que els projectes
estàndard de les noves línies elèctriques que es projectin a
Balears, atenent la nostra condició insular i territorial, segueixin
el protocol d’anulAlació de camps electromagnètics i es facin
soterrades.

Palma, a 5 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planificació portuària: Club de Mar i El Molinar

Recentment s’han donat a conèixer a l’opinió pública els
projectes d’ampliació i remodelació del port d’El Molinar i del
Club de Mar, ambdós al municipi de Palma. Es tracta de dos
ports dependents de l’Autoritat Portuària i, per tant, de
l’administració estatal.
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En el cas del projecte promogut pel Club Marítim d'El
Molinar, és el segon que es presenta en els darrers temps,
després del rebuig tant dels veïns com del conjunt de forces
polítiques a Palma al primer projecte presentat, que
desdibuixava del tot una barriada en favor d’una concepció de
port molt poc mediterrània, sobredimensionada i orientada a
l’especulació; una concepció que el nou projecte fet públic no
abandona i que òbviament continua topant amb l’oposició social
dels habitants d'El Molinar i del món ecologista.

Un cas semblant el trobam a l’ampliació del Club de Mar, al
Passeig Marítim de Palma, un projecte que també planteja un
canvi de model de port, orientat al negoci i als grans vaixells, en
detriment dels usuaris de petites embarcacions i d’una idea de
port integrada a la vida de la ciutat.

Ni un ni altre projecte, per la importància de la relació de la
ciutat de Palma amb la mar, no es poden fer sense el consens
entre les diferents institucions i sobretot els veïns, i atenent una
multiplicitat de factors que han de fer possible trobar l’equilibri
entre intervencions de remodelació necessàries, però que mirin
per una prosperitat compartida a partir de l’activitat d’aquests
ports, i no sols pel negoci d’uns pocs.

A més a més, resulta del tot incoherent plantejar dos
projectes portuaris d’aquesta magnitud a la mateixa badia de
Palma, i sense connexió d’un projecte amb l’altre, cosa que els
invalida i sobretot posa en evidència l’absència d’una política
portuària tant a nivell autonòmic com, en aquest cas, estatal,
més enllà de veure en els ports una font de negoci.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears rebutja el projecte
d’ampliació del port d'El Molinar (Palma) i insta l’Autoritat
Portuària a consensuar amb els veïns i les institucions
autonòmica, insular i local un nou projecte de remodelació
adequat a les característiques de la barriada.

- El Parlament de les Illes Balears rebutja el projecte
d’ampliació del Club de Mar, al Passeig Marítim de Palma, a
iniciativa privada, i insta l’Autoritat Portuària a elaborar una
proposta de remodelació consensuada amb les diferents
institucions, veïns i usuaris de les instalAlacions portuàries.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar la gestió directa o, si n'és el cas, la
cogestió, dels ports dependents de l’Estat a les Illes Balears,
com és el cas dels anteriors, i a comptar amb la participació
ciutadana i dels usuaris, tant en la gestió com remodelació de
qualsevol d’aquests ports.

Palma, a 5 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1228/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, gener 2014. (BOPIB núm. 137,
de 14 de febrer de 2014).

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infanto juvenil del mes de gener de 2014? Quants
d'infants varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el
mes de gener de 2014? Quanta de dentistes varen participar
d'aquest programa durant el mes de gener de 2014? 

El mes de gener de l'any 2014 la facturació lligada al PADI
va ser de 188.508i.

Els nins que es varen beneficiar el mes de gener de l'any
2014 varen ser 4.098.

Hi varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1259/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ocupació
de l'espai de l'aparcament de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm.
137, de 14 de febrer de 2014).

L'aparcament de l'Hospital d'Inca va estar ocupat amb
camions i carpes, dificultant l'accés als usuaris o limitant el
nombre d'aparcaments algun dia del mes de juliol de 2013.
Quin fou el motiu?

El dia 13 de juliol de 2013 hi havia una carpa i un camió
amb equipament de suport a un equip de captació d'imatges de
vídeo en una zona de l'Hospital on no es realitzava cap activitat
assistencial. En cap moment va suposar una limitació d'accés de
les àrees de l'hospital que desenvolupaven activitat assistencial
ni es varen produir incidències d'aparcament.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1286/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts de Formentera per a consulta
mèdica oncològica. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a consulta mèdica al Servei d'Oncologia
radioteràpica de l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2013 a 31 de
desembre de 2013?
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Any 2012: 30 desplaçaments.
Any 2013: 39 desplaçaments.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1287/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a cost dels
desplaçaments de malalts de Formentera per a consulta
mèdica oncològica. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a consulta mèdica, al Servei d'oncologia de
l'Hospital Universitari de Son Espases, desglossat per anys des
de dia 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2013?

Cost desplaçament 2012: 13.518,62i
Cost desplaçament 2013:   8.773,80i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1288/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts de Formentera per a diàlisi.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quin és el nombre de desplaçament de malalts de l'illa de
Formentera al Servei de diàlisi de l'Hospital de Can Misses
d'Eivissa?

Durant els anys 2012 i 2103 no hi ha hagut cap
desplaçament de malalts de Formentera al Servei de diàlisi de
l'Hospital de Can Misses d'Eivissa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1289/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçament de malalts de Formentera per a consulta mèdica
oftalmològica. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a consulta mèdica al Servei d'oftalmologia a
l'Hospital de Can Misses d'Eivissa?

Any 2012: 338 desplaçaments.
Any 2013: 505 desplaçaments.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1851/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
de Salut. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Com té previst la Conselleria de Salut procedir a
l'adquisició i instalAlació de les plaques identificatives per a
tots els immobles adscrits a serveis públics, imposades per la
Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Com pertoqui en funció de les necessitats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1873/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts i acompanyants per illes 2013. (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a tot l'any 2013)
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?

Trasllat interilles 2013

Trajecte: Eivissa a Mallorca. Nombre pacients: 1.933
Trasllats de pacients: 4.803. Acompanyants: 3.546.
Pacients i acompanyants: 8.349.

Trajecte: Menorca a Mallorca. Nombre pacients: 2.167
Trasllats de pacients: 4.996. Acompanyants: 4.033.
Pacients i acompanyants: 9.029.

Trajecte: Formentera a Mallorca. Nombre pacients: 94
Trasllats de pacients: 210. Acompanyants: 151.
Pacients i acompanyants: 361.

Trajecte: Formentera a Eivissa. Nombre pacients: 20
Trasllats de pacients: 86. Acompanyants: 26.
Pacients i acompanyants: 112.

Total interilles
Nombre pacients: 4.207. Trasllats de pacients: 10.095.
Acompanyants: 7.756. Pacients i Acompanyants: 17.851.

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

A la Pregunta RGE núm. 1874/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts i acompanyants per illes 2013 (II).(BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a tot l'any 2013)
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?

Trasllat a la península 2013

Trajecte: Eivissa. Nombre pacients: 289
Trasllats de pacients: 748. Acompanyants: 506.
Pacients i acompanyants: 1.254.

Trajecte: Menorca. Nombre pacients: 208
Trasllats de pacients: 443. Acompanyants: 349.
Pacients i acompanyants: 792.

Trajecte: Formentera. Nombre pacients: 12
Trasllats de pacients: 28. Acompanyants: 25.
Pacients i acompanyants: 53.

Trajecte: Mallorca. Nombre pacients: 865
Trasllats de pacients: 2.431. Acompanyants: 2.081
Pacients i acompanyants: 4.512.

Total  a la península 
Nº pacients: 1.367. Trasllats de pacients: 3.650.
Acompanyants: 2.961. Pacients i Acompanyants: 6.611.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1925/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a TAC al nou
Hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

Quants TAC té previst la Conselleria de Salut que tendrà el
nou Hospital de Can Misses?

Els TACs de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera són tres:
- El més important és un TAC de darrera tecnologia de 64

talls, que pot ampliar de forma important la rapidesa, qualitat i
tipus d'exploració a realitzar.

- El segon TAC prové de la dotació necessària per
desenvolupar la radioteràpia i estaria dins del mateix complex
hospitalari, s'hauria de pactar amb l'adjudicatari les condicions
d'ús en cas que fos necessari.

- El tercer TAC és el de la Policlínica Nuestra Sra. del
Rosario, que actualment en ha donat un bon servei, en el
moment d'avaria o de qualsevol incidència amb el nostre TAC
de 2 talls, el concert continuarà vigent per les incidències que
puguin sorgir.

És bo assenyalar que el TAC és una tecnologia que avança
ràpidament i, per tant,  està subjecta a una obsolescència

important, essent millor incorporar tecnologia dilatada en el
temps, aconseguint el més modern, que no de cop i perdre la
darrera innovació i més arran de la directiva europea que ens
demana disminuir les radiacions ionitzants sobre els pacients, ja
que com bé deuen saber el TAC és un dels principals
responsables (un TAC equival a unes 200 radiografies).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1926/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a TAC al nou
hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

A quines especialitats estaran destinats TACs en el nou
hospital de Can Misses?

El TAC és un medi diagnòstic utilitzat per totes les
especialitats de l'Àrea de Salut; el nou TAC, un cop els
professionals corresponents estiguin convenientment formats i
preparats, permetrà fer una sèrie de proves que ara no estam
capacitats per realitzar.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1986/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagaments
per IVE. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Durant els darrers mesos de l'any 2011 i els primers de
l'any 2012 les dones que volien practicar una IVE a clíniques
autoritzades i derivades pel sistema sanitari públic, varen
abonar la factura de la intervenció, per posteriorment ser
reemborsada la factura per l'Ibsalut.  Quantes factures es
varen presentar per ser reemborsades? Quantes a data de 15
de febrer de 2014 estan pendents de pagament? En el cas que
no hi hagi factures pendents, quina és la data de pagament de
la darrera factura? Quin va ser el total abonat per l'Ibsalut?

Llista de reintegrament de GTS mèdiques pagades el 2012 i
2013.

Exercici llista 2011; nombre llista: 300002
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000020423
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 985,00i; Import per IVE: 985,00i.  
Núm. exp. IVE: 3

Exercici llista 2011; nombre llista: 300003
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000012050
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 310,00i; Import per IVE: 310,00i.  
Núm. exp. IVE: 1

Exercici llista 2011; nombre llista: 300004
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000023339
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 1.390,00i; Import per IVE: 1,390,00i.  
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Núm. exp. IVE: 3

Exercici llista 2011; nombre llista: 300007
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000030183
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 450,00i; Import per IVE: 450,00i.  
Núm. exp. IVE: 1

Exercici llista 2011; nombre llista: 300008
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000030184
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 310,00i; Import per IVE: 310,00i.  
Núm. exp. IVE: 1

Exercici llista 2011; nombre llista: 300009
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000034027
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 310,00i; Import per IVE: 310,00i.  
Núm. exp. IVE: 1

Exercici llista 2011; nombre llista: 300010
Exercici comptable: 2012; Num. Exp. comptable: 6000012050
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 4.991,46i; Import per IVE: 1.810,00i.  
Núm. exp. IVE: 5

Exercici llista 2011; nombre llista: 300011
Exercici comptable: 2011; Num. Exp. comptable: 6000052942
Data de Pagament: 17/05/2013.
Imp. llista: 2.850,00i; Import per IVE: 2.850,00i.  
Núm. exp. IVE: 8

Exercici llista 2012; nombre llista: 300001
Exercici comptable: 2012; Num. Exp. comptable: 6000015418
Data de Pagament: 21/11/2013.
Imp. llista: 14.440,00i; Import per IVE: 14.440,00i.  
Núm. exp. IVE: 40

Exercici llista 2012; nombre llista: 300002
Exercici comptable: 2012; Num. Exp. comptable: 6000013563
Data de Pagament: 27/11/2013.
Imp. llista: 10.000,00i; Import per IVE: 10.000,00i.  
Núm. exp. IVE: 25

Exercici llista 2012; nombre llista: 300003
Exercici comptable: 2012; Num. Exp. comptable: 6000013560
Data de Pagament: 18/12/2013.
Imp. llista: 14.210,00i; Import per IVE: 14.210,00i.  
Núm. exp. IVE: 39

Exercici llista 2012; nombre llista: 300004
Exercici comptable: 2012; Num. Exp. comptable: 6000140006
Data de Pagament: 19/12/2013.
Imp. llista: 19185,00i; Import per IVE: 19.185,00i.  
Núm. exp. IVE: 52

Totals
Imp. llista: 69.431,46i; Import per IVE: 66.250,00i.  
Núm. exp. IVE: 179

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2141/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per interrupcions voluntàries de
l'embaràs a Verge de la Salut. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).

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

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2142/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I). (BOPIB núm.
140, de 7 de març 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
febrer de 2014?

A data d'avui no es disposen de dades definitives.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 2143/14 i 2144/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II
i III). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

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 de febrer de 2014?
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, el mes de febrer de 2014?

2014 Febrer.
Centre Núm. IVE import
EMECE 18 6.520

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

A la Pregunta RGE núm. 2259/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
membres dels òrgans administratius Ibsalut, 2013. (BOPIB
núm. 141, de 14 de març de 2014).

Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament de cada una de les persones que
formen actualment els òrgans administratius de les entitats del
sector públic de la Conselleria inclòs l'Ibsalut, des de l'1 de
gener fins el 31 de desembre de 2013? Se solAlicita detall de la
quantia de cada un dels perceptors.

Per part del Servei de Salut de les Illes Balears no s'ha pagat
cap dieta ni estan pendents de pagament per assistència als
òrgans de direcció dels òrgans colAlegials.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2263/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda
d'envasos analgèsics 2011, 2012, 2013. (BOPIB núm. 141, de
14 de març de 2014).

Quants envasos d'analgèsics es varen vendre a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013. Se
solAlicita especificar per any.

Envasos d'analgèsics (grup terapèutic N02) dispensats a les
farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut.

Analgèsics

Període Envasos finançats
Any 2011 1.504.186
Any 2012 1.481.013
Any 2013 1.444.527

Nota: les dades es refereixen a les dispensacions efectuades a
les oficines de farmàcia de les Illes Balears amb càrrec al Servei
de Salut. En cap cas s'han inclòs les vendes privades per la
impossibilitat d'obtenir aquesta dada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2298/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, febrer 2014. (BOPIB núm. 141,
de 14 de març de 2014).

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

El mes de febrer de l'any 2014 la facturació lligada al PADI
va ser de 173.144i.

Els nins que es varen beneficiar van ser 3.764.
Hi varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2506/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdies
de pediatria de cap de setmana a l'Hospital d'Inca. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital
d'Inca els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall
per setmana i torn.

Us remet, adjunta, la informació solAlicitada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

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
T)

A la Pregunta RGE núm. 2553/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nou
hospital Can Misses. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

Quins serveis sanitaris, generals i d'hoteleria tindrà el nou
Hospital de Can Misses? Se solAlicita detall dels serveis
especificant si serà de gestió pública, privada o serà servei
d'externalització?

Els serveis generals i d'hoteleria (serveis no clínics) objecte
del contracte de concessió l'explotació dels quals correspondrà
al concessionari són els següents:

- Servei de Restauració
- Servei de Bugaderia i llenceria
- Servei d'Esterilització
- Servei de Neteja i Higienització
- Servei de Seguretat i Vigilància
- Servei de Manteniment d'InstalAlacions
- Servei de Gestió de Residus
- Servei de Gestió d'Arxiu d'Històries i documentació clínica
- Servei de Desinsectació i Desratització
- Servei de Jardineria i Cura d'Exteriors
- Servei de Logística
- Servei de Gestió Telefònica

Serveis amb ingressos de tercers:
- Servei d'aparcament
- Servei de TV, Telefonia i Internet
- Servei de Màquines Vending
- Servei de Cafeteria-Restaurant i Menjador Extern
- Servei d'Escoleta i Ludoteca
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- Altres serveis amb ingressos de tercers aprovats per
l'Administració (locals comercials, tendes, caixers
automàtics, etc.).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2561/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
avortaments de menors a les illes, 2013. (BOPIB núm. 142, de
21 de març de 2014).

Quants de menors van avortar a la comunitat autònoma del
2013? Se solAlicita especificar si s'ha produït a la privada o a
la pública?

De les 1.669 IVE practicades als hospitals públics, 96 es
corresponen a dones menors de 18 anys.

De les 1.486 IVE practicades a clíniques privades, 47 es
corresponen a dones menors de 18 anys.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2580/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria de
l'Hospital Comarcal d'Inca 3. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quants pediatres té el Servei de l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossat per anys des de 2007 a 2013?

Hospital Comarcal d'Inca.
Anys Núm. pediatres
2007 7
2008 8
2009 10
2010 9
2011 9
2012 9
2013 10

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2582/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 5. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quants professionals sanitaris i no sanitaris (excepte
pediatres i personal d'infermeria) té el Servei de Pediatria de
l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat per categoria
professional i per anys des de 2007 a 2013?

Personal sanitari no infermeres, auxiliars d'infermeria:
De 2007 a 2013: 11.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2585/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 8. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia de presència
física a l'Hospital Comarcal d'Inca, durant 2013, desglossat
per dia feiner, dia festiu i mes?

Us remet, adjunta, la documentació solAlicitada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

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
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2587/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 10. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2588/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 11. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quina demanda d'atenció urgent ha atès el Servei de
Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat pels
diferents àmbits assistencials (a l'àrea d'urgència, a paritori,
a hospitalització, neonatologia, etc), dies feiners i dies festius
durant l'any 2013?

L'atenció urgents en l'àmbit d'urgències que ha atès el Servei
de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca per dies festius i
feiners durant l'any 2013 és de 4.101 urgències en dia feiner i de
2.828 en dies festius.

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

A la Pregunta RGE núm. 2596/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 19. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quina activitat assistencial ha tengut el Servei de Pediatria
de l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat per anys des de 2007
a 2014 i per àmbit assistencial?

Aquesta informació ha estat donada a la Comissió de Salut
de dia 30/04/2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 2721/14 a 2723/14 i 2725/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a procediments d'inseminació artificial (I a IV).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de procediments d'inseminació artificial s'han
realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears
durant 2013, desglossat per hospital? Quantes dones han estat
sotmeses a un procediment d'inseminació artificial als
Hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013,
desglossat per hospital? Quantes dones han estat rebutjades
per a un procediment d'inseminació artificial als Hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per
hospital i motiu? Quin ha estat el cost econòmic dels
procediments d'inseminació artificial que s'han realitzat als
Hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013,
desglossat per hospital?

Ja s'ha donat resposta a aquestes qüestions en la contestació
agrupada a les preguntes parlamentàries amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 1331/14, 1332/14, 1333/14 i
1334/14.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2885/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
de Salut. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quines són les aportacions econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut a la Fundació Kovacs, desglossat per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossat
per anys 2012 i 2013.

Us remet, adjunta, la documentació solAlicitada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La documentació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3113/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consum de
medicaments genèrics (I). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

En relació al consum de medicaments genèrics al Servei de
Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge d'envasos de
genèrics sobre el total de medicaments facturats, desglossat
per anys, des de 2007 a 2013?

Any Env. genèrics total envasos  % envas. genèrics
2007 3.589.174 14.730.114 24,37%
2008 4.207.672 15.692.688 28,81%
2009 4.964.046 16.845.706 29,47%
2010 5.608.730 16.694.552 31,70%
2011 6.588.449 18.176.086 36,25%
2012 7.039.367 17.337.817 40,60%
2013 7.303.912 16.317.233 44,76%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3114/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consum de
medicaments genèrics (II). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

En relació al consum de medicaments genèrics al Servei de
Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge de l'import
facturat en medicaments de genèrics sobre l'import total de
medicaments facturats, desglossat per anys, des de 2007 a
2013?

Any Import genèrics total import   %    import genèrics
2007 24.038.027,32 220.792.154,38 18,89%
2008 26.562.901,60 236.372.642,12 11,24%
2009 29.681.905,41 249.781.888,92 11,88%
2010 30.662.077,21 255.412.576,60 12,00%
2011 34.986.008.11 243.664.134,48 14,36%
2012 38.524.113,90 222.718.093,04 17,30%
2013 39.153.139,29 218.272.003,51 17,94%

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

A la Pregunta RGE núm. 3868/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut i Consum, febrer 2014. (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del Sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut i Consum,
en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la quantia total de
cada una de les esmentades nòmines en aquest mes.

- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears: 136
persones, quantia total 201.325,38i.

- Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears: 75
persones, quantia total 132.008,65i.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3900/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerència d'atenció primària. (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/ora gerent 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: 53.464,45i
- Part variable (quantia màxima): 9.535,55i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3901/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerència d'atenció primària Mallorca. (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació total de la retribució variable
que ha aconseguit el director/ora gerent d'Atenció Primària de
Mallorca? En bases a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 retribució variable: 8.662,37i
Indicadors total 90%
Pressupostaris 14%
Assistencials 62,35%
Recursos humans 9,30%
Qualitatius 4,35%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3902/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerència 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
mèdic 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: 52.000i
- Part variable (quantia màxima) 6.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 3903/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerència d'atenció primària Mallorca (II).  (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 d'Atenció Primària de Mallorca. Especificar cada una
de les retribucions.

La resposta és la mateixa que la de la pregunta 3902/2014,
ja que l'enunciat és el mateix.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 3904/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
retribució direcció gerència d'atenció primària Mallorca (III).
(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 mèdic d'Atenció
Primària de Mallorca? En base a quins indicadors? Se
solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el manual
de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013  Retribució variable: 3.525,67i
Indicadors total 90,64%
Pressupostaris 6%
Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 3906/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria d'Atenció Primària Mallorca (II).
(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 d'Infermeria d'Atenció
Primària de Mallorca? En base a quins indicadors? Se
solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el manual
de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.762,83i
Indicadors Total 90,64%
Pressupostaris 6%
Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 3907/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Subdirecció mèdica 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 subdirector
mèdic d'Atenció Primària de Mallorca de Ponent? 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 (quantitat màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 3908/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Subdirecció mèdic d'atenció primera Mallorca. (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector mèdic d'Atenció
Primària de Mallorca de Ponent? En base a quins indicadors?
Se solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el
manual de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.762,83i
Indicadors Total 90,64%
Pressupostaris 6%

Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 3909/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Migjorn.
(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 subdirector
mèdic d'Atenció Primària de Mallorca de Migjorn? 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 (quantitat màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 3910/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Migjorn (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector mèdic d'Atenció
Primària de Mallorca de Migjorn? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.762,83i
Indicadors Total 90,64%
Pressupostaris 6%
Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

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

A la Pregunta RGE núm. 3911/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Llevant.
(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 subdirector
mèdic d'Atenció Primària de Mallorca de Llevant? 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 (quantitat màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 3912/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica d'Atenció Primària Mallorca, Llevant (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector mèdic d'Atenció
Primària de Mallorca de Llevant? En base a quins indicadors?
Se solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el
manual de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.762,83i
Indicadors Total 90,64%
Pressupostaris 6%
Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,3%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 3916/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'Atenció Primària Mallorca, Ponent
(II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector mèdic d'Atenció
Primària de Mallorca de Ponent? En base a quins indicadors?
Se solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el
manual de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.762,83i
Indicadors Total 90,64%
Pressupostaris 6%
Assistencials 71,34%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 3920/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de RRHH de la Gerència d'Atenció Primària de
Mallorca (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector de RRHH de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.

Any 2013 Retribució variable: 2.589,08i
Indicadors Total 91,75%
Pressupostaris 14%
Assistencials 62,35%
Recursos Humans 9,4%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 3921/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de facturació i admissió 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 subdirector
de facturació i admissió 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 i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 3922/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de facturació i admissió d'Atenció Primària
Mallorca (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector de RRHH de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.
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Any 2013 Retribució variable: 1.777,96i
Indicadors Total 91,75%
Pressupostaris 14%
Assistencials 62,35%
Recursos Humans 9,4%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 3923/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Direcció gerent del sector sanitari de Ponent. (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 del Sector Sanitari de Ponent? 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): 13.535,55i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 3924/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Direcció Gerent del sector sanitari de Ponent (II). (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 del Sector
Sanitari de Ponent? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 12.192,85i
Indicadors Total 83,47%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,11%
Recursos Humans 8,25%
Qualitatius 5,61%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 3925/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
Direcció Gerent del sector sanitari de Ponent (III). (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 del Sector Sanitari de Ponent? 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): 9.535,55i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 3926/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica del sector sanitari de Ponent. (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 mèdic del Sector
Sanitari de Ponent? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 2.443,04i
Indicadors Total 84,25%
Pressupostaris 4,5%
Assistencials 67,56%
Recursos Humans 6,25%
Qualitatius 5,94%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 3927/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  retribució
direcció de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Ponent. (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 de
Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent?
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 (quantia màxima): 6.535,55i

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

A la Pregunta RGE núm. 3928/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de
Ponent. (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 de Ponent? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.607,45i
Indicadors Total 84,05%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,11%
Recursos Humans 8,5%
Qualitatius 5,94%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 3929/141, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del sector sanitari de Ponent. (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 del Sector Sanitari de Ponent? 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.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 3930/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent (II).
(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 d'Infermeria del Sector
Sanitari de Ponent? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.805,46i
Indicadors Total 84,25%
Pressupostaris 4,5%
Assistencials 67,56%
Recursos Humans 6,25%
Qualitatius 5,94%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 3931/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de
Ponent. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat la quantia de la retribució i quina la quantia
de la retribució variable per l'any 2013 dels subdirectors de
Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent?
Especificar cada una de les retribucions. Especificar cada una
dels subdirectors.

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.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 3932/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de
Ponent (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que han aconseguit els subdirectors de Gestió i
Serveis Generals del Sector Sanitari de Ponent? En base a
quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013. I per a cada un del subdirectors.

Any 2013 Retribució variable: 1.277,97i
Indicadors Total 84,05%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,11%
Recursos Humans 8,5%
Qualitatius 5,94%

Any 2013 Retribució variable: 2.056,31i
Indicadors Total 84,05%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,11%
Recursos Humans 8,5%
Qualitatius 5,94%

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

A la Pregunta RGE núm. 3934/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Ponent. (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 del Sector
Sanitari de Ponent? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013. I per cada una
dels subdirectors.

La resposta és la mateixa que la de la pregunta 3924/2014,
ja que l'enunciat és el mateix.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 3935/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent. (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 dels
subdirectors d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent?
Especificar cada una de les retribucions. Especificar cada una
dels subdirectors.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 45.000i
- Part variable (quantia màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 3936/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Ponent. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que han aconseguit dels subdirectors d'Infermeria de
Ponent? En base a quins indicadors? Se solAlicita especificar
cada un dels indicadors segons el manual de retribucions
variables i objectius exercici 2013. I per cada un dels
subdirectors.

Any 2013 Retribució variable: 768,61i
Indicadors Total 84,25%
Pressupostaris 4,5%
Assistencials 67,56%
Recursos Humans 6,25%
Qualitatius 5,94%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 3937/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
retribució direcció gerent del Sector Sanitari de Migjorn.
(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 del Sector Sanitari de Migjorn? Especificar cada una de
les retribucions. Especificar cada un dels subdirectors.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 53.464,45i
- Part variable (quantia màxima): 11.535,55i                   

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 3938/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Migjorn (I). (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 del Sector
Sanitari de Migjorn? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions i objectius exercici 2013?

Any 2013 Retribució variable: 10.281,81i
Indicadors Total 82%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,36%
Recursos Humans 8,25%
Qualitatius 3,89%

El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 3939/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica del Sector Sanitari de Migjorn. (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 2012 del director
mèdic del Sector Sanitari de Migjorn? 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 (quantia màxima): 6.535,55i
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 3940/14, 3945/14, 3949/14,
3953/14, 3959/14, 3964/14, 3970/14 i 3980/14, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
retribució de la direcció mèdica, de la subdirecció de gestió i
serveis generals i de la subdirecció d'infermeria del Sector
Sanitari de Migjorn (II), del Sector Sanitari de Tramuntana,
del Sector Sanitari de Llevant i de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que han aconseguit el director mèdic i els
subdirectors de Gestió i Serveis Generals i els subdirectors
d'Infermeria del Sector Sanitari de Migjorn, del Sector Sanitari
de Tramuntana, del Sector Sanitari de Llevant i de l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera. En base a quins indicadors? Se
solAlicita especificar cada un dels indicadors segons el manual
de retribucions variables i objectius exercici 2013 i per cada
un dels subdirectors.

No consten nomenaments d'aquests càrrecs per a l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 3941/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Migjorn. (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 de
Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Migjorn?
Especificar cada una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 52.000i
- Part variable (quantia màxima): 6.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 3942/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Migjorn. (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 Migjorn? En base a
quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un dels
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 3.104,04i
Indicadors Total: 84,21%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,36%
Recursos Humans 8,5%
Qualitatius 5,85%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 3943/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn. (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 del Sector Sanitari de Migjorn? 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): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 3944/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn (II).
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació total de la retribució variable
que ha aconseguit el director d'Infermeria del Sector Sanitari
de Migjorn? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un els indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.086,51i
Indicadors Total: 84,54%
Pressupostaris 4,50%
Assistencials 67,85%
Recursos Humans 6,25%
Qualitatius 5.94%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.



10712 BOPIB núm. 164 - 12 de setembre de 2014

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 3946/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica del Sector Sanitari de Migjorn. (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 subdirector
mèdic del Sector Sanitari de Migjorn? 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.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 3947/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció del sector sanitari de Migjorn. (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector del Sector Sanitari
de Migjorn? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

La pregunta no especifica a quin subdirector del Sector
Sanitari de Migjorn.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 3948/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn.
(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 dels
subdirectors d'infermeria del Sector Sanitari de Migjorn?
Especificar cada una de les retribucions. Especificar cada un
dels subdirectors.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 42.000i
- Part variable (quantia màxima): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 3950/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent 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 dels director
gerent del Sector Sanitari de Tramuntana? 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 (quantia màxima): 9.535,55i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 3951/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Tramuntana (II). (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació total de la retribució variable
que ha aconseguit el director gerent del Sector Sanitari de
Tramuntana? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un els indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 5.136,12i
Indicadors Total: 83,81%
Pressupostaris 12,6%
Assistencials 58,46%
Recursos Humans 9,3%
Qualitatius 3.45%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 3952/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica 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
mèdic del Sector Sanitari de Tramuntana? Especificar cada
una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 52.000i
- Part variable (quantia màxima): 6.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.



BOPIB núm. 164 - 12 de setembre de 2014 10713

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 3954/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gestió i serveis generals  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 de
Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Tramuntana?
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.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 3955/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Tramuntana. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació total de la retribució variable
que ha aconseguit el director gerent de Gestió i Serveis
Generals del Sector Sanitari de Tramuntana? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un els indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.018,56i
Indicadors Total: 86,46%
Pressupostaris 12,6%
Assistencials 58,46%
Recursos Humans 9,40%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 3956/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció infermeria 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 del Sector Sanitari de Tramuntana? 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
CD)

A la Pregunta RGE núm. 3957/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Tramuntana (II).
(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 d'Infermeria del Sector
Sanitari de Tramuntana? En base a quins indicadors? Se
solAlicita especificar cada un els indicadors segons el manual
de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.097,13i
Indicadors Total: 85,50%
Pressupostaris 5,40%
Assistencials 66,8%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 3960/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de
Tramuntana (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que han aconseguit els subdirectors  de Gestió i
Serveis Generals del Sector Sanitari de Tramuntana? En base
a quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un els
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013. I per cada un dels subdirectors.

Aquesta pregunta té el mateix enunciat que la núm.
3959/2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 3961/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Llevant. (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 del Sector Sanitari de Llevant? 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 (quantia màxima): 9.535,55i
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 3962/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent del Sector Sanitari de Llevant (II). (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 del Sector
Sanitari de Llevant? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un els indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 8.657,27i
Indicadors Total: 84,65%
Pressupostaris 10,5%
Assistencials 59,51%
Recursos Humans 9,30%
Qualitatius 5,34%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 3963/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica del Sector Sanitari de Llevant. (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 del Sector Sanitari de Llevant? Especificar cada una de
les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 52.000i
- Part variable (quantia màxima): 6.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 3965/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Llevant. (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 de
Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Llevant?
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.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 3966/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent de gestió i serveis generals del Sector Sanitari
de Llevant). (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 Llevant? En base a
quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un els
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 2.213,34i
Indicadors Total: 85,40%
Pressupostaris 10,50%
Assistencials 59,50%
Recursos Humans 9,40%
Qualitatius 6,00%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 3967/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Llevant. (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 del Sector Sanitari de Llevant? 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
CL)

A la Pregunta RGE núm. 3968/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria del Sector Sanitari de Llevant (II).
(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 d'Infermeria del Sector
Sanitari de Llevant? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un els indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 782,97i
Indicadors Total: 85,82%
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Pressupostaris 4,5%
Assistencials 68,02%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 3969/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de gestió i serveis generals del Sector Sanitari de
Llevant. (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 subdirector
de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Llevant?
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
CN)

A la Pregunta RGE núm. 3973/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(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 d'Eivissa i Formentera? Especificar
cada una de les retribucions.

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:

- Part fixa: 52.000i
- Part variable (quantia màxima): 6.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 3974/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (II).
(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 mèdic de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera? En base a quins indicadors? Se
solAlicita especificar cada un els indicadors segons el manual
de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.297,23i
Indicadors Total: 85,78%
Pressupostaris 5,40%
Assistencials 67,56%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 5,52%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 3975/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera. (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 de
Gestió i Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera? 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.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 3976/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció de gestió i serveis generals de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que han aconseguit els directors gerents de Gestió i
Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera? En
base a quins indicadors? Se solAlicita especificar cada un els
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013. I cada un dels directors.

Any 2013 Retribució variable: 2.316,13i
Indicadors Total: 86,60%
Pressupostaris 12,6%
Assistencials 59,11%
Recursos Humans 9,40%
Qualitatius 5,49%

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

A la Pregunta RGE núm. 3977/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(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 d'Eivissa i Formentera?
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
CS)

A la Pregunta RGE núm. 3978/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció d'Infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
(II). (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 d'Infermeria de l'Àrea
de Salut d'Eivissa i Formentera? En base a quins indicadors?
Se solAlicita especificar cada un els indicadors segons el
manual de retribucions variables i objectius exercici 2013.

Any 2013 Retribució variable: 1.339,52i
Indicadors Total: 85,72%
Pressupostaris 5,40%
Assistencials 67,56%
Recursos Humans 7,30%
Qualitatius 5,46%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 3979/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(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 subdirector
mèdic de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera? 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): 3.000i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 3993/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gestió i serveis generals d'Atenció d'Urgències.
(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 de
Gestió i Serveis Generals d'Atenció d'Urgències? 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.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 3994/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció de gestió i serveis generals d'Atenció d'Urgències (II).
(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 d'Atenció d'Urgències? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada un els indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.

Any 2013 Retribució variable: 2.132,11i
Indicadors Total: 80,74%
Pressupostaris 14%
Assistencials 56,41%
Recursos Humans 9,40%
Qualitatius 0,93%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

davant el Ple RGE núm. 6405/14 a 6414/14 i 7130/14 a
7135/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm.
8174/14 a 8184/14, presentats per la Sra. Cristina Rita i
Larrucea, la Sra. Conxa Obrador i Guzmán, el Sr. Marc Pons i
Pons, la Sra. Esperança Marí i Mayans, el Sr. Joan Boned i
Roig, la Sra. Pilar Costa i Serra, el Sr. Lluís Maicas i Socías, la
Sra. Francesca L. Armengol i Socías, el Sr. Damià Borràs i
Barber, el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet i el Sr. Cosme Bonet i
Bonet, respectivament, tots del Grup Parlamentari Socialista; i
accepta la retirada de les preguntes següents: 6405/14, relativa
a votacions secretes a un òrgan colAlegiat; 6406/14, relativa a
concurs per gestionar el programa d'autonomia personal;
6407/14, relativa a liberalització de la quota lletera; 6408/14,
relativa a amenaces de l'administració educativa als
professionals; 6409/14, relativa a reunions sobre les
prospeccions petrolíferes; 6410/14, relativa a sentència del
TSJIB; 6411/14, relativa a imposició del TIL; 6412/14, relativa
a diàleg amb la comunitat educativa; 6413/14, relativa a
privatització parcial d'AENA; i 6414/12, relativa a
posicionament en relació amb l'avantprojecte de llei de
l'avortament (publicades al BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014); i 7130/14, relativa a nova llei de finances de les Illes
Balears; 7131/14, relativa a llei de finançament dels consells
insulars; 7132/14, relativa a dèficit pactat per a 2015; 7133/14,
relativa a nou règim especial per a les Illes Balears; 7134/14,
relativa a inversions estatutàries; i 7135/14, relativa a millorar
el finançament de les Illes Balears (publicades al BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6120/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8171/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la
retirada de les proposició no de llei esmentada, relativa a una
solució per als estalviadors afectats pel cas de Fórum Filatélico,
SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA y Arte y Naturaleza Gespart,
SL, publicada al BOPIB núm. 155, de 3 de juny de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 6391/14 a 6394/14 i 7129/14. 

Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pel Sr. Nel Marí i Llufriu, la Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, el Sr. Gabriel Barceló i Milta i el Sr. David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, i pel Sr. Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives als centres
escolars i el TIL, a bolquers per als centres per a menors amb
discapacitats, a sentència relativa a la compatibilitat del Sr.
President, a privatització dels ports dependents de la CAIB i a
peticions del Govern als pressuposts generals de l'Estat per a
2015, publicades als BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014,
i 160, de 18 de juliol de 2014, respectivament, i no incloses a
l'ordre del dia de cap sessió plenària, queden decaigudes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 7051/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
78293/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l’aplicació del procediment d’urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació
esmentada, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol d'enguany), es tramiti
per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de

Cultura, Educació i Esports de la Sra. Catalina Palau i Costa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8250/14, presentat per la diputada Catalina Palau i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual comunica la seva
renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014.

- Pàg. 10581-10583 i 10622-10624. Preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.

Totes les preguntes que es relacionen en aquest apartat són
de l'any 2014.
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