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personal al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears el 2012.
11170
CG) RGE núm. 9749/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a GESMA el 2012.
11170
CH) RGE núm. 9750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2012.
11170
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CI) RGE núm. 9751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Gestió Urbanística de Balears, SA el 2012.
11170
CJ) RGE núm. 9752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IATB el 2012.
11170
CK) RGE núm. 9753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IBAVI el 2012.
11170
CL) RGE núm. 9754/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IBISEC el 2012.
11171
CM) RGE núm. 9755/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Dona el 2012.
11171
CN) RGE núm. 9756/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Joventut el 2012.
11171
CO) RGE núm. 9757/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Natura el 2012.
11171
CP) RGE núm. 9758/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) el 2012.
11171
CQ) RGE núm. 9759/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2012.
11171
CR) RGE núm. 9760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears el 2012.
11171
CS) RGE núm. 9761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2012.
11172
CT) RGE núm. 9762/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) el 2012.
11172
CU) RGE núm. 9763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a ISBA el 2012.
11172
CV) RGE núm. 9764/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2012.
11172
CX) RGE núm. 9765/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Palau de Congressos de Palma, SA el 2012.
11172
CY) RGE núm. 9766/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a ParcBit Desenvolupament, SA el 2012.
11172
CZ) RGE núm. 9767/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Ports de les Illes Balears el 2012.
11172
DA) RGE núm. 9768/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA el 2012.
11173
DB) RGE núm. 9769/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ràdio de les Illes
Balears, SA el 2012.
11173
DC) RGE núm. 9770/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a SEMILLA el 2012.
11173
DD) RGE núm. 9771/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el 2012.
11173
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DE) RGE núm. 9772/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de Salut
Mental el 2012.
11173
DF) RGE núm. 9773/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2012.
11173
DG) RGE núm. 9774/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el 2012.
11174
DH) RGE núm. 9775/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Televisió de les Illes Balears, SA el 2012.
11174
DI) RGE núm. 9776/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA el 2012.
11174
DJ) RGE núm. 9777/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental el 2014.
11174
DK) RGE núm. 9778/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears el 2014.
11174
DL) RGE núm. 9779/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears el 2014.
11174
DM) RGE núm. 9780/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Agència de Turisme de les Illes Balears el 2014.
11174
DN) RGE núm. 9781/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Agència Tributària de les Illes Balears el 2014.
11175
DO) RGE núm. 9782/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2014.
11175
DP) RGE núm. 9783/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a CAIB Patrimoni, SA el 2014.
11175
DQ) RGE núm. 9784/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2014.
11175
DR) RGE núm. 9785/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal al Consorci de Transports de Mallorca el 2014.
11175
DS) RGE núm. 9786/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears el 2014.
11175
DT) RGE núm. 9787/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Escola Balear d'Administració Pública el 2014.
11176
DU) RGE núm. 9788/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) el 2014.
11176
DV) RGE núm. 9789/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Espais de Natura Balear el 2014.
11176
DX) RGE núm. 9790/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a FOGAIBA el 2014.
11176
DY) RGE núm. 9791/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears el 2014.
11176
DZ) RGE núm. 9792/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a GESMA el 2014.
11176
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EA) RGE núm. 9793/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2014.
11176
EB) RGE núm. 9794/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Gestió Urbanística de Balears, SA el 2014.
11177
EC) RGE núm. 9795/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IATB el 2014.
11177
ED) RGE núm. 9796/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IBAVI el 2014.
11177
EE) RGE núm. 9797/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'IBISEC el 2014.
11177
EF) RGE núm. 9798/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Dona el 2014.
11177
EG) RGE núm. 9799/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Joventut el 2014.
11177
EH) RGE núm. 9800/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Natura el 2014.
11177
EI) RGE núm. 9801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) el 2014.
11178
EJ) RGE núm. 9802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2014.
11178
EK) RGE núm. 9803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears el 2014.
11178
EL) RGE núm. 9804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2014.
11178
EM) RGE núm. 9805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) el 2014.
11178
EN) RGE núm. 9806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a ISBA el 2014.
11178
EO) RGE núm. 9807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2014.
11179
EP) RGE núm. 9808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Palau de Congressos de Palma, SA el 2014.
11179
EQ) RGE núm. 9809/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a ParcBit Desenvolupament, SA el 2014.
11179
ER) RGE núm. 9810/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Ports de les Illes Balears el 2014.
11179
ES) RGE núm. 9811/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA el 2014.
11179
ET) RGE núm. 9812/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ràdio de les Illes
Balears, SA el 2014.
11179
EU) RGE núm. 9813/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a SEMILLA el 2014.
11179
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EV) RGE núm. 9814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el 2014.
11180
EX) RGE núm. 9815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de Salut
Mental el 2014.
11180
EY) RGE núm. 9816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2014.
11180
EZ) RGE núm. 9817/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el 2014.
11180
FA) RGE núm. 9818/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Televisió de les Illes Balears, SA el 2014.
11180
FB) RGE núm. 9819/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA el 2014.
11180
FC) RGE núm. 9860/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coordinació de l'Ibanat
i Tragsa (fumigacions).
11180
FD) RGE núm. 9861/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixes i mesures
d'informació i seguretat (fumigacions).
11181
FE) RGE núm. 9862/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aportació econòmica de
la CAIB a la Fundació Impulsa Balears.
11181
FF) RGE núm. 9863/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a criteris de creació de la
Fundació Impulsa Balears.
11181
FG) RGE núm. 9867/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tala de pins a l'entorn
del Fortí d'Illetes (1).
11181
FH) RGE núm. 9872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions per
a la lluita contra la processionària (I).
11181
FI) RGE núm. 9873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions per a
la lluita contra la processionària (II).
11181
FJ) RGE núm. 9874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions per a
la lluita contra la processionària (III).
11182
FK) RGE núm. 9875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions per
a la lluita contra la processionària (IV).
11182
FL) RGE núm. 9883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Impulsa
Balears (1).
11182
FM) RGE núm. 9884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Impulsa
Balears (2).
11182
FN) RGE núm. 9885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Impulsa
Balears (3).
11182
FO) RGE núm. 9886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell Econòmic
i Social.
11182
FP) RGE núm. 9891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones derivades
a l'Hospital de la Creu Roja.
11182
FQ) RGE núm. 9892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones derivades
a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
11183
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FR) RGE núm. 9893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones derivades
a l'Hospital de la Policlínica Miramar.
11183
FS) RGE núm. 9929/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (I).
11183
FT) RGE núm. 9930/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (II).
11183
FU) RGE núm. 9931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (III).
11183
FV) RGE núm. 9932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (IV).
11183
FX) RGE núm. 9933/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (V).
11184
FY) RGE núm. 9934/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (VI).
11184
FZ) RGE núm. 9935/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 (VII).
11184
GA) RGE núm. 9938/14, 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 17 d'octubre.
11184
GB) RGE núm. 9940/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedició de titulació
d'estudis.
11184
GC) RGE núm. 9941/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedició de titulació
d'estudis (II).
11184
GD) RGE núm. 9945/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes amb Grup de
Comunicació 21 i IB3 Ràdio.
11184
GE) RGE núm. 9946/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes amb Grup de
Comunicació 21 i IB3 Televisió.
11185
GF) RGE núm. 9961/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Educa (I).
11185
GG) RGE núm. 9962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Educa (II).
11185
GH) RGE núm. 9963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Educa (III).
11185
GI) RGE núm. 9964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Educa (IV).
11185
GJ) RGE núm. 9965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors/es
de la Delegació d'Educació a Menorca (I).
11185
GK) RGE núm. 9966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors/es
de la Delegació d'Educació a Menorca (II).
11185
GL) RGE núm. 9967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors/es
de la Delegació d'Educació a Menorca (III).
11186
GM) RGE núm. 9968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors/es
de la Delegació d'Educació a Menorca (IV).
11186
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GN) RGE núm. 9969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres docents
que imparteixen FP dual (I).
11186
GO) RGE núm. 9970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres docents
que imparteixen FP dual (II).
11186
GP) RGE núm. 9971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres docents
que imparteixen FP dual (III).
11186
GQ) RGE núm. 9972/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres docents
que imparteixen FP dual (IV).
11186
GR) RGE núm. 9973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2012-2013 (I).
11186
GS) RGE núm. 9974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2012-2013 (II).
11187
GT) RGE núm. 9975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2012-2013 (III).
11187
GU) RGE núm. 9976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2012-2013 (IV).
11187
GV) RGE núm. 9977/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (I).
11187
GX) RGE núm. 9978/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (II).
11187
GY) RGE núm. 9979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (III).
11187
GZ) RGE núm. 9980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2013-2014 (IV).
11187
HA) RGE núm. 9981/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (I).
11188
HB) RGE núm. 9982/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2014-2015 (II).
11188
HC) RGE núm. 9983/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE contractats
el curs 2014-2015 (III).
11188
HD) RGE núm. 9984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (IV).
11188
HE) RGE núm. 9985/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones menors
de 18 anys que han prescindit d'informar els seus representants legals (I).
11188
HF) RGE núm. 9986/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones menors
de 18 anys que han prescindit d'informar els seus representants legals (II).
11188

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9994/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
dinamització comercial.
11189
B) RGE núm. 9995/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus
per a les víctimes de la violència de gènere.
11189
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C) RGE núm. 9996/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
coordinació aeroportuària de les Illes Balears.
11189
D) RGE núm. 9997/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones
d'especial conservació.
11190
E) RGE núm. 9998/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centenari de
la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador.
11190
F) RGE núm. 9999/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa plana de 50
euros per als nous autònoms.
11190
G) RGE núm. 10000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions amb
el fons del consorci de la borsa de places.
11190
H) RGE núm. 10001/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya contra
la grip 2014-2015.
11190
I) RGE núm. 10002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal.
11190
J) RGE núm. 10006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes.
11191
K) RGE núm. 10007/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de centres comercials.
11191
L) RGE núm. 10008/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions contra
la processionària.
11191
M) RGE núm. 10009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs
de promoció turística.
11191
N) RGE núm. 10010/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia
a Eivissa.
11191
O) RGE núm. 10011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebutjar
els pressuposts generals de l'Estat per a 2015.
11191
P) RGE núm. 10012/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya de fumigació
contra la processionària.
11191
Q) RGE núm. 10013/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fundació Impulsa
Balears.
11192

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9672/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'economia
social i al cooperativisme de les Illes Balears (I).
11192
B) RGE núm. 9673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'economia
social i al cooperativisme de les Illes Balears (II).
11192
C) RGE núm. 9674/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'economia
social i al cooperativisme de les Illes Balears (III).
11192
D) RGE núm. 9675/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'economia
social i al cooperativisme de les Illes Balears (IV).
11193
E) RGE núm. 9866/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Banca March i Aena.
11193
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9820/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paralització de la venda de material militar a Israel.

11193

B) RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la normativa reguladora de les beques. 11194
C) RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT dels empleats públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
11195
D) RGE núm. 9957/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi sanitària patida per la població de l'Àfrica Central.11196

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 9633/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, sobre la seva gestió envers el nou Hospital de Can Misses i la implementació del servei de radioteràpia.
11196
B) RGE núm. 9689/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Director General
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre les línies generals a aplicar en la gestió de l'Ens Públic.
11196
C) RGE núm. 9921/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre les previsions del Govern en relació amb assegurar que el llegat artístic de Sa Nostra resti a les Illes Balears.
11197

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8245/14, relativa a rebuig social a infraestructures energètiques.

11197

B) Tramitació pel procediment d'urgència de la InterpelAlació RGE núm. 9436/12, relativa a política del Govern en l'aplicació de la
Llei de bon govern.
11197
C) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 5749/14.
11197
D) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9071/14, relativa a dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
11197
E) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26
de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11198

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 11198
B) Substitució a la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

11198

C) Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

11198

11132

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014

1. PLE DEL PARLAMENT

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4567/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern per tal de garantir el compliment de la funció de servei
públic de la radiotelevisió autonòmica.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident i Conseller de Presidència, Antonio Gómez i
Pérez.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9077/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals de l'Estat
2015 (I). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Antonio Gómez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9068/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornada de treball sobre Govern
Obert. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9060/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a bassa de regadiu a l'illa de Formentera. (BOPIB núm.
169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9074/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Projecte de llei agrària.
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9066/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya d'extinció d'incendis
de 2014. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9078/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a abocaments descontrolats de la depuradora
d'Eivissa. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9064/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
formació i investigació dutes a terme per l'Agència del turisme
en relació als eixos del PITIB. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

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

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9067/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Servei de promoció de
l'autonomia personal i de prevenció de la dependència. (BOPIB
núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

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

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9062/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cursos per a persones en atur.
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9072/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a acomiadaments al sector públic instrumental.
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9065/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consulta i participació en
relació amb el Pla hidrològic. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9076/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de turisme. (BOPIB núm.
169, de 17 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9063/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels party boats.
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9070/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control sobre la compra
electrònica. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 8967/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

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

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

Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9073/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Hotel Delta. (BOPIB núm. 169, de
17 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 9079/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals de l'Estat
2015 (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
A)
Ajornament per a una propera sessió plenària de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE
núm. 9069/14, 9075/14 i 9071/14.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2014, quedaren ajornades, atesa la petició del
Govern (escrit RGE núm. 9293/14), les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Francisco Mercadal i Alabern, del
Grup Parlamentari Popular, Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, i per la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relatives a Projecte
de llei de racionalització i simplificació legal i reglamentària, a
pressuposts generals de l'estat 2015 (II) i a dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, respectivament, totes
publicades al BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 2956/14, de modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny,
sobre Compilació del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001,
de patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de
successió intentada i de la legítima del cònjuge vidu.

11135
Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7917/14, relativa a dessaladora de Santa Eulària, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2014, no es prengué en consideració, per 25 vots
a favor, 33 en contra i cap abstenció, la Proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, publicada
al BOPIB núm. 144, de 26 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar davant el Govern de l’Estat la recepció de
la dessaladora de Santa Eulària del Riu i la seva connexió a la
xarxa de subministrament i que el sobrecost d’aquesta
infraestructura no recaigui sobre els consumidors d’aigua del
municipi de Santa Eulària del Riu i de l’illa d’Eivissa, en
general, en relació amb la resta dels consumidors d’aigua de les
Illes Balears."
A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6232/14, relativa a Tagomago, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 d'octubre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8518/14, relativa a
necessitat de consensuar i licitar un nou contracte d'obligació
de servei públic per al transport marítim entre els ports de les
Illes Balears i els principals de la península, amb l'esmena del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 9642/14, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

A)

C)

Ordre de Publicació

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en tant que administració responsable i en primera
instància, a vetllar activament pels valors mediambientals de
Tagomago i a complir i fer complir de manera estricta la
legalitat vigent.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
declaració de l’illot de Tagomago com a Zona d’Especial
Conservació (ZEC) iniciada per acord del Consell de Govern de
10 d’octubre de 2014.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb els treballs de redacció del pla de
gestió d’aquest espai, amb la participació de totes les
administracions implicades i de la propietat, per permetre la
preservació dels seus valors naturals i el coneixement d’aquests
pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears."
A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a valorar econòmicament, redactar, aprovar i licitar un
nou contracte d’obligació de servei públic per al transport
marítim entre els ports de les Illes Balears i els de la península
on es determinin amb suficiència les rutes, les freqüències, els
preus, la capacitat de passatge i de càrrega, amb especial esment
a aquelles considerades perilloses, així com el transport de
vehicles, tal com també reclama el Govern de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a incloure dins els pressuposts generals de l’Estat per a
l’any que ve una partida pressupostaria suficient per fer front a
les despeses vinculades al nou contracte d’obligació de servei
públic entre els ports de les Illes Balears i els de la península, tal
com també reclama el Govern de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a consensuar en el si de la Comissió Mixta que es
convoqui a l'efecte, la fixació de les condicions de l'esmentat
contracte d'obligació de servei públic per al transport marítim
entre els ports de les Illes Balears i la Península, tal com també
reclama el Govern de les Illes Balears."
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A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
El president de la comissió:
José Torres i Cardona.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 d'octubre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8520/14, relativa a
supressió de la pujada de la taxa d'ajudes a la navegació
marítima, amb l'esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9640/14, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7598/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment del Fons de
lluita contra la pobresa infantil. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost
de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

RESOLUCIÓ
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D)
"El Parlament de les Illes Balears manifesta una vegada més
el rebuig a l'increment de la taxa d'ajuda a la navegació
marítima (“T0”) aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2014,
de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i
transport i altres mesures econòmiques, i insta a suprimir aquest
increment a través dels pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2015, com també ho demana, entre d’altres, el Govern de
les Illes Balears."

Punts 1 i 3 a 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A la seu del Parlament, 21 d'octubre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
El president de la comissió:
José Torres i Cardona.

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

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
B)
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 1991/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a assessorament del Sr. Rafael Nicolau Girart
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6737/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a organització d'actes
institucionals per commemorar els efectes de la Guerra de
Successió i dels Decrets de Nova Planta a Mallorca, Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Comunicació i web corporativa i del cap de Recursos Humans
de l'ens públic, informà sobre el tema indicat.

C)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7523/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a assessors de formació permanent
en educació infantil. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

2.5. INFORMACIÓ
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre la infecció de febre hemorràgica pel
virus d'ebola i sobre les mesures aplicades a la nostra
comunitat autònoma pel virus de l'ebola i de les conclusions a
la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut del passat dia 10 d'octubre (RGE núm. 9209/14 i
9459/14).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 d'octubre de 2014, tengué lloc la compareixença
del Sr. Conseller de Salut, qui, acompanyat del director general
del Servei de Salut, del director de Recursos Humans i
Relacions Laborals del Servei de Salut, del secretari general del
Servei de Salut, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa,
informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en funcions, sobre els motius
i els criteris per als nous nomenaments dels directors a IB3
Ràdio i Televisió, respectivament (RGE núm. 9020/14).
A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Director general de l'EPRTVIB en
funcions, qui, acompanyat del gerent de l'ens públic, del director
d'Informatius d'IB3, del director d'IB3 Ràdio, del cap de

Ordre de Publicació
A)
Alteració de l'ordre del dia i ajornament de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut
RGE núm. 2558/14 i 5023/14 a 5026/14.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 d'octubre de 2014, s'aprovà per assentiment
l'alteració de l'ordre del dia d'aquesta sessió, en el sentit
d'ajornar les preguntes esmentades, presentades per la diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS,
relatives a indicadors d'adherència i a titulació d'especialistes en
medicina familiar (I a IV) (BOPIB núm. 142, de 21 de març, i
151, de 16 de maig de 2014), i de debatre conjuntament les
solAlicituds de compareixença urgent del conseller de Salut
(RGE núm. 9209/14 i 9459/14), sobre el virus de l'ebola i les
conclusions del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE
núm. 1990/14.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2014, la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, retirà la pregunta esmentada, relativa a
funcions del Sr. Rafael Nicolau Girart, publicada al BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10021/14, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10024/14, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10037/14, presentades pel Grup Parlamentari
MÉS, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la participació i la transparència a tots
els nivells recuperant institucions de participació com el CES i
el Consell de la Joventut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
i a elaborar, tramitar i aprovar, amb la màxima celeritat, les
normes reglamentàries necessàries per desenvolupar-la, dur a
terme les actuacions administratives que aquesta llei estableix
i posar en marxa, abans que finalitzi la legislatura, l'Oficina
d'Avaluació Pública de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el
maltractament institucional del Govern de les Illes Balears als
treballadors públics i en particular a aquells que treballen al
servei de l'administració pública autonòmica que han vist com
les mesures d'estalvi establertes per mitjà de decrets lleis se'ls
han aplicat amb més rigor que als treballadors d'altres
administracions públiques, i l'insta a revisar les mesures
adoptades, molt especialment aquelles que fan referència a les
baixes per incapacitat temporal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar immediatament converses amb els
diferents grups parlamentaris i amb el sector audiovisual per tal
de nomenar un nou director general i abordar una renovació
àmplia del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears sota criteris d'independència, professionalitat
i consens entre grups polítics i sector, per garantir una
programació a la ràdio i a la televisió públiques, IB3, que

compleixin amb l'obligació d'oferir una informació independent,
objectiva, imparcial, veraç i plural, així com a difondre i
promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sota
criteris avalats per la UIB, i a promoure el pluralisme i la
participació democràtica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport real al sector audiovisual activant
tots els mecanismes previstos a la Llei audiovisual, així com
posant recursos econòmics directes per part del Govern a
disposició per al suport a projectes creatius audiovisuals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, acordi amb els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Covern de les
Illes Balears a restablir el consens perdut entre la comunitat
educativa i l'administració i, a partir d'això, treballar per signar
el gran pacte educatiu, social i polític, amb tots aquells sectors
que ja estan fent feina a cadascuna de les illes, així com també
amb tots els partits amb representació parlamentària i altes
sectors relacionats.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar amb la indefinició en què s'ha instalAlat
d'ençà les sentències del TSJIB que anulAlaven el TIL, desistint
del recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem, i a
enviar instruccions clares i signades per una persona
responsable de com superar l'actual situació als centres docents,
així com a cobrir immediatament les places d'inspectors
accidentals que van quedar vacants a principis del curs
2014-2015.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats educatius
de la nostra comunitat autònoma a l'objecte d'avançar en els
índexs d'èxit escolar i de lluitar contra l'abandonament
prematur. Aquest pla contemplarà la formació del professorat,
l'autonomia de centres i programes d'atenció a la diversitat i al
suport escolar.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres
que aprofiti i augmenti la intensitat de totes aquelles
experiències que ja es realitzaven, i que introdueixi una llengua
estrangera en l'ensenyament de matèries no lingüístiques de
manera progressiva, aprofundint en el plurilingüisme.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa escolar en matèria
d'infraestructures educatives que inclogui una planificació
temporalitzada d'aquelles que porten a dia d'avui un
considerable retard com són, a tall d'exemple, l'ampliació de
l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de Son Macià de
Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, o que puguin
significar la desaparició d'aules prefabricades per opcions
d'arquitectura estable.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies amb
situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al dia en
els centres escolars durant tot l'any, així com a convocar en
temps i forma i a pagar durant el curs escolar que correspongui,
les beques i els ajuts que millorin les condicions de l'alumnat
més desfavorit.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora de les instalAlacions i
els serveis dels museus, les biblioteques i els arxius de titularitat
estatal.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar, amb la màxima urgència, de tots els
centres educatius de la comunitat els elements de fibrociment,
dits també d'uralita, acomplint el reiterat compromís de la
Conselleria d'Educació de fer-ho abans de final de 2014.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de la
salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal
a totes les persones que resideixen a les Illes Balears, i així a
adoptar les mesures complementàries necessàries que assegurin
l'accés efectiu a la protecció de la salut per a colAlectius en
situació vulnerable, que han quedat exclosos del concepte
d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el compliment
per part de les administracions públiques de l'obligació que els
correspon en matèria de salut pública.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís de
no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no urgent,
prestació ortoprotètica, prestació dietètica o als fàrmacs
dispensats a través de les farmàcies hospitalàries).
18. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha més
de 125.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(pendents d'una intervenció quirúrgica, consultes externes i
proves diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc
contra les llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del
Servei de Salut de les Illes Balears i establint per decret un
temps de garantia màxima de 180 dies per les intervencions
quirúrgiques, de 60 dies per a les consultes externes amb
especialistes hospitalaris i de 60 dies per a les proves
complementàries.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'establiment dels estudis de grau en medicina a
la Universitat de les Illes Balears.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir els centres de salut els capvespres i a
presentar un projecte de caire sociosanitari de l'antic Son Dureta
i del Verge del Toro.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les recomanacions de la Ponència en
Salut Mental que es constituí a tal efecte en el Parlament de les
Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords d'aquesta cambra
d'octubre de 2013 en matèria de salut a l'illa d'Eivissa, de
posada en marxa de noves especialitats al nou Hospital Can
Misses: neurocirurgia, cirurgia vascular, hemodinàmica i
radioteràpia; de la recuperació del projecte de nou centre de
salut Can Misses i d'iniciar el projecte de reconversió de l'actual
Can Misses en sociosanitari.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el nou servei de radioteràpia al nou
Hospital de Can Misses i a l'Hospital Mateu Orfila dins els
terminis compromesos pel Govern de les Illes Balears.
Subsidiàriament, i en cas que no sigui possible complir amb els
anteriors terminis, el Govern de les Illes Balears haurà d'abonar
al pacient i a l'acompanyant que s'hagin de desplaçar des
d'Eivissa, Formentera o Menorca a l'Hospital de Son Espases,
la totalitat de les despeses derivades del desplaçament, la
manutenció, el transport i l'allotjament de forma que els afectats
no es vegin obligats a avançar aquestes quantitats. Així mateix,
el Govern de les Illes Balears haurà de fer públic de forma
transparent tot el procés del concurs i l'adjudicació del servei.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'exercici de les competències atribuïdes
a les entitats locals per la legislació autonòmica anterior a
l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, i a preservar els llocs de
feina dels treballadors vinculats als serveis socials municipals.
Amb aquestes finalitats el Govern de les Illes Balears impulsarà
l'aprovació d'una norma autonòmica per tal de complir amb
aquests compromisos.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos el temps d'espera que genera
la tramitació administrativa de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, des que se solAlicita el
reconeixement de dret fins que els solAlicitants gaudeixen de la
seva prestació o serveis, tal i com estableix la llei; a publicar els
llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o serveis més
de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una partida en els pressuposts de 2015 per
tal d'augmentar l'actual, i insuficient, dotació de serveis
assistencials per a persones majors en situació de dependència
i persones amb discapacitat, impulsant la nova construcció,
l'adaptació o la rehabilitació, i la concertació de noves places
residencials.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera progressiva implanti la Renda
Mínima garantida a la nostra comunitat com a dret subjectiu de
tota persona per tal que pugui disposar d'uns ingressos bàsics,
però suficients, que garanteixin la cobertura de les necessitats
econòmiques imprescindibles per dur una vida digna.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un acord amb les empreses
subministradores d'energia elèctrica per aplicar un cost zero de
les factures d'energia elèctrica per a aquelles famílies sense
recursos econòmics que no poden assumir-ne el cost.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la total
indiferència i inactivitat del Govern de les Illes Balears respecte
a la situació de les famílies que són desnonades dels seus
habitatges, i condemna el rebuig d'iniciatives dirigides al rescat
de les famílies víctimes de la crisis econòmiques, mentre
s'empren quantitats milionàries per rescatar entitats financeres
gestionades delictivament.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar amb el Ministeri de Foment el Pla Estatal
d' Habitatge 2013-2016.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg
d'aquesta legislatura no s'ha aprovat el nou Règim Especial per
a les Illes Balears, no s'ha revisat el sistema de finançament de
les comunitats autònomes i no s'han executat les inversions
estatutàries, i exigeix al Govern de les Illes Balears i al Govern
d'Espanya tancar els acords necessaris per garantir abans de
finals de la present legislatura l'execució de les inversions
estatutàries, la millora del sistema de finançament de les
comunitats autònomes i l'aprovació del nou Règim Especial per
Balears; a més, situar la inversió per càpita a les Illes Balears,
mitjançant els pressuposts de l'Estat per a 2015, almenys a la
mitjana de l'Estat Espanyol.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de reindustrialització i
d'enfortiment de la petita i mitjana empresa, a impulsar mesures
de suport al sector primari, a dotar econòmicament el Pla
d'Internacionalització d'empreses i a desenvolupar un pla de
suport directe a l'R+D+I.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en el
principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia social amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides oportunitats
de futur.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament i activament per mantenir
i consolidar el comerç tradicional de les Illes Balears com a
element vertebrador de la nostra societat, i a evitar la
construcció de més grans centres comercials prop de Palma que
destrueixen el territori i el petit i mitjà comerç.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes i cada una
de les retallades que el Govern de les Illes Balears ha realitzat
als consells insulars, i insta el Govern de les Illes Balears a
retirar la proposta de traspàs de gestió de la competència en
promoció turística i a presentar-la novament amb una dotació

econòmica suficient per tal de garantir-ne la correcta gestió als
consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè fomenti l'actualització, la reconversió i la
creació de productes turístics que incideixin amb la
diferenciació de la nostra destinació, que siguin sostenibles
medi ambientalment i que es desenvolupin fora de la temporada
alta.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
consells insulars que en el desenvolupament de la política
turística, dels reglaments, dels plans de qualitat i de la regulació
del tot inclòs prevists a la Llei de turisme de les Illes Balears,
siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats l'increment, la
qualitat de l'ocupació laboral, la formació dels treballadors així
com l'allargament de la temporada turística.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el catàleg de mesures i actuacions que
garanteixin l'aplicació del Programa de Garantia Juvenil a les
Illes, que justifiquin la despesa compromesa per aquest
programa el 2014, de 15 milions d'euros a favor dels joves en
atur de la nostra comunitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar urgentment el compromís d'acció a
favor dels aturats de llarga durada majors de 45 anys, amb un
programa extraordinari per atendre de manera prioritària els que
no reben cap prestació, via contractació directa per les
institucions públiques de les Illes per obres i serveis d'interès
general.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per una correcta planificació per part de
l'Autoritat Portuària, d'acord amb les necessitats que plantegin
les institucions de cada illa i de cada ciutat, i a assegurar la
màxima transparència i acord en la presa de decisions sobre la
prestació de serveis i la construcció d'infraestructures en l'àmbit
dels recintes portuaris, especialment els ports de Palma, d'El
Molinar i d'Eivissa.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l'execució, sense més demora, de les
inversions pendents de noves infraestructures i millora de les
existents referents a la depuració d'aigües, a la posada en marxa
de la xarxa de subministrament d'aigua de les dessaladadores, i
a iniciar el procés per al traspàs de la competència en matèria de
recursos hídrics als consells insulars, amb les màximes garanties
de qualitat, salubritat, higiene i equitat en el preu a tots els
ciutadans i ciutadanes per un igual.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords del Consell
d'Eivissa relatius a la protecció de les illes de Sa Conillera i
Tagomago i a promoure totes aquelles mesures que siguin
necessàries per assegurar la sostenibilitat d'aquests espais
naturals, impedint-hi activitats hoteleres i assegurant que es
restitueixi el seu estat original, en el cas de Tagomago, respecte
de les actuacions urbanístiques sense autorització i altres
afectacions que s'hi han detectat en els últims anys.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, exerceixi totes i
cadascuna de les accions necessàries, administratives, judicials
i polítiques, fent un front comú amb els partits polítics, les
plataformes, les ONG i les entitats cíviques per reclamar al
Govern de l'Estat que impedeixi les prospeccions petrolíferes a
les aigües de les Illes Balears; i a modificar la Llei
d'hidrocarburs per tal de prohibir futures prospeccions
petrolíferes i els sondejos sísmics a la mar Mediterrània
occidental.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de les Illes Balears, amb la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, dels Consells Insulars i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives.
45. El Parlament de les Illes Balears constata els greus
dèficits de connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears,
especialment en hivern, i insta el Govern de les Illes Balears a
reclamar del Ministeri de Foment que consensuï, pressuposti i
articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials, de
tarifes i econòmiques necessàries per a una connectivitat
suficient quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències,
d'acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells, tot
afavorint així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans i
ciutadanes de l'illa de Formentera desenvolupant la Llei de
transport marítim de les Illes Balears a través del reglament
previst que ha de permetre disposar d'un transport amb Eivissa
suficient i just en freqüències, horaris i preu.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
B)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet per part
del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar suport a la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i a la cohesió
social entre illes. Així mateix, atès el centenari de la mort de
l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015, insta el Govern de
les Illes Balears a dur a terme esdeveniments culturals per
commemorar-ho. Finalment, el Parlament reconeix l'esforç dut
a terme pel Govern de les Illes Balears i pel Govern de l'Estat en
les obres d'adequació de les infraestructures de l'Arxiu del
Regne de Mallorca i del Museu de Mallorca, d'aquesta manera
la nostra comunitat autònoma disposa ara d'unes instalAlacions
pròpies del segle XXI.
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2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en matèria d'inversions
educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb una inversió
total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a continuar
treballant en el seu manteniment i a millorar l'adequació a la
normativa vigent. El Parlament de les Illes Balears, valora
especialment la inversió en infraestructures educatives fetes a
Eivissa així com l'obertura de nous centres educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert un
doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis de
turisme a Menorca.
5. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la convicció
d'aquest govern de la necessitat de millorar el coneixement de
la llengua anglesa dels nostres estudiants definitivament
invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per als auxiliars de
conversa, duplicant pràcticament el nombre d'aquests auxiliars.
6. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears per haver posat en marxa durant
el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó amb totes les
reformes i ampliacions acabades.
7. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar la
qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i l'abandonament
escolar i oferir als nostres alumnes una formació de qualitat per
competir en igualtat de condicions amb altres regions.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.
9. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i insta
a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de nous
instruments al sector agrícola ramader de les Balears que facin
possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.
10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han projectat en
aigües pròximes a l'arxipèlag.
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11. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es fa
des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la neteja de
les platges i cales de les nostres illes, incrementant un 122% el
pressupost destinat a aquesta actuació per tal de millorar
l'aspecte del litoral més proper als milers de residents i turistes
que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les platges
d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç del Govern de les Illes Balears per les
tasques dutes a terme a les nostres illes en el que fa referència
a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne l'estat actual i
condicionar-los per evitar sempre que sigui possible, problemes
de desbordaments i inundacions durant les temporades de pluja.
12. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres illes,
que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet actuacions sobre
un total de 270 de les 300 hectàrees que estan considerades com
a prioritàries en el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de
Tramuntana. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç que fa el Govern de les Illes Balears quant a
millores per prevenir els incendis forestals, havent invertit més
de dos milions d'euros en la incorporació de noves tecnologies
i en la modernització dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los
al màxim.
13. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre, urbà
i interurbà adequada a les particularitats territorials de les
nostres illes.
14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
15. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi arribat
a un consens polític en aproximadament el 80% del contingut
del text.
16. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.

17. El Parlament valora positivament les importants mesures
posades en marxa per l'actual Govern de les Illes Balears contra
la possible actuació ilAlegal en matèria de transport terrestre de
passatgers, que perjudica la seguretat viària i la imatge turística
i que incideix negativament en l'economia dels professionals del
sector. Així, el Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la implantació del
sistema de control tarifat integrat que du a terme el Consorci de
Transports de Mallorca, com una garantia més de sostenibilitat
del sistema de transport públic de passatgers.
18. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de Mallorca
a la passada legislatura, on, entre d'altres, desaprofitaren
recursos públics i no els destinaren a autèntiques necessitats en
la millora i la sostenibilitat del sistema de transport públic de
passatgers, com es realitza en la present legislatura.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears és l'instrument bàsic per
aplicar una política de gestió dels nostres recursos hídrics
sostenible i racional, tot cercant l'equilibri entre la protecció dels
recursos i la satisfacció de la demanda, fomentant la
reutilització de les aigües depurades i evitant la sobreexplotació
dels aqüífers.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.
21. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia per
a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a l'ecosistema
mari, en la implementació de mesures de control per evitar les
infraccions i en la sanció dels infractors.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que agrupen
els afectats per desnonaments i insta el Govern a continuar
mantenint aquestes línies de colAlaboració i a implementar les
mesures necessàries per palAliar els efectes de les execucions
hipotecàries.
23. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la xarxa
de distribució.
24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc de
l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra banda
potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com estableix
l'Estatut d'Autonomia.
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25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars en
l'àrea de menors, al mateix temps que valora positivament
l'aprovació de convenis amb els distints consells insulars per la
lluita contra el maltractament infantil; i a continuar treballant
amb les polítiques de prevenció. Així mateix, el Parlament insta
el Govern de les Illes Balears a agilitar la construcció del nou
centre de menors a Son Tous, que permetrà comptar amb més
de 30 noves places d'internament.
26. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014 destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que duguin
a terme amb persones en situació de vulnerabilitat econòmica i
social i amb necessitats especials. Així mateix, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a continuar dedicant recursos
en la lluita contra la pobresa.
27. El Parlament dels Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per tirar endavant davant la dramàtica situació que han patit. En
aquest sentit valora molt positivament la posada en marxa del
projecte Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones
víctimes de violència de gènere que aposta per una atenció
personalitzada en cada cas i unifica dos casals anteriors per fer
un projecte més adaptat a les necessitats d'aquestes dones,
gràcies a l'acord signat entre l'IBAVI i la Conselleria de Família
i Serveis Socials.
28. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest sentit,
el Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears per les persones amb
alguna discapacitat, amb la creació de 413 noves places, la qual
cosa reflecteix la prioritat d'aquest govern en l'increment del
pressupost respecte de l'any 2013 d'un 24%. El Parlament de les
Illes Balears vol agrair a les entitats que fan feina amb aquest
colA lectiu tota la feina que estan realitzant i l'exemplar actitud
davant situacions adverses, especialment la del deute de més de
10 milions d'euros de la passada legislatura.
29. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la mateixa
data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011. El
Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada més
baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de 2010), amb
ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra suposa una
davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de 2011, la
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disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona amb prestació
de dependència amb deute pendent a causa dels retards en el
pagament.
30. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei de
comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del comerç
balear a la realitat actual, i una nova eina per afrontar un futur
ple d'èxits, i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.
31. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport a
la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la implantació
del gas natural a Menorca mitjançant el procediment de
concurrència, amb una comissió consultiva en la qual participen
els grups polítics del Parlament i també el consell insular per
aconseguir el màxim acord i consens entorn a aquesta actuació.
32. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per donar
resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica per
a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que fa a la
mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit signar
amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de 2
milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de càrrega
del vehicle elèctric.
33. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un 3,73%.
Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant l'atur de
llarga durada.
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34. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es veu
amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta a totes
les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el considerable
augment que fa que Balears lideri el nombre d'autònoms en el
sector de la construcció, on creix vuit vegades més que el
conjunt d'Espanya; i al mateix temps que el nombre de societats
mercantils constituïdes a les Illes Balears creix i el nombre de
societats mercantils en dissolució disminueix.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TOT a totes les zones on no
arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones sense
cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per
facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia mòbil que millorin
la cobertura a les Illes.
36. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es duen
a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests sectors.
En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha organitzat
més de 1.400 accions formatives.
37. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va aprovar
el Govern es continuï augmentant la partida pressupostària per
tal de generar i mantenir llocs de feina en els colAlectius més
vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys i persones en
situació d'atur de llarga durada. Es demostra la intensificació per
part del Govern de continuar creant llocs de
feina i de fomentar els contractes estables. El Parlament de les
Illes Balears valora molt positivament que es tracti d'un pla
d'ocupació consensuat amb la majoria d'agents socials.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que tenen els joves per al Govern de les Illes Balears, així com
la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb la implantació de
mesures com la Garantia Juvenil, la reserva del 50% de les
places de tots els cursos de formació del SOIB, els certificats de
professionalitat, etc., que es tradueix en una partida de 37
milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla d'Ocupació de
les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27 mesos
consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es donava des de 2007. Aquest
creixement reflecteix el bon comportament de tots els sectors i
l'augment de les contractacions sobretot en agricultura,
hostaleria i indústria, així com la recuperació del sector de la
construcció.

40. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de llarga
durada.
41. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les Illes
Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència de la
despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de diputats i la
proporcional reducció dels grups parlamentaris, assignacions i
dietes, a més del canvi de sou a dietes dels diputats, i permeti,
tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11 milions per legislatura.
42. El Parlament de les Illes Balears constata el compliment
per part del Govern de l'Estat de reivindicacions històriques de
les nostres illes, com ara la delimitació de Formentera dins la
Llei de costes i el traspàs del Lazareto de Menorca.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que més i
millor ha avançat a l'Índex de Transparència Internacional, en
passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre 100 a una altra de 93
sobre 100 el 2014, tot gràcies a les reformes i a l'esforç per a la
transparència en l'exercici del poder públic.
44. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderat per la reducció de 113 de les
empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els ciutadans.
Així mateix, el Parlament constata que la posada en marxa de la
Central de compres, ha suposat un estalvi de 1,7 milions d'euros
en la centralització de contractes.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè continuï impulsant polítiques de
coordinació entre els municipis de les Illes Balears, per tal de
tenir una policia local més efectiva i amb més recursos.
47. El Parlament de les Illes Balears constata que la millora
del producte turístic, duta a terme per part del Govern de les
Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la realització
d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals, entre
d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar la Llei de mecenatge, amb bonificacions
a les taxes, així com també a l'impost de patrimoni per a totes
aquelles persones que donin suport econòmic als nostres
esportistes, per incentivar, un cop més, la colAlaboració
públicoprivada en matèria esportiva.
49. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les associacions
de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de Palma i l'oferta
complementària, que juntament amb la Llei del turisme i els
decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la inversió a la
Platja de Palma amb la seguretat jurídica necessària perquè la
destinació pugui reposicionar-se i convertir-se en una destinació
turística d'alt valor afegit, amb la reforma fins a data d'avui de
27 hotels que han incrementat la seva categoria, en passar, 11
d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a més de la presentació de quatre
projectes de nous hotels de 4 i 5 estrelles que suposen 100
milions d'euros d'inversions i la solAlicitud de reformes i
increments de categoria d'altres hotels de la dita zona per valor
de 40 milions d'euros.
50. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de fer
front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte...
51. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei de
turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada en
vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat els
diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.
52. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.
53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la present
legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat autònoma,
com promou l'actual Govern de les Illes Balears. Així mateix,
insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la bonificació per
residència no peninsular al preu final del bitllet en el transport
aeri.
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54. El Parlament de les Illes Balears demana que es
compensi la nostra comunitat autònoma pel fet que gran part de
les inversions estratègiques en matèria de transport intermodal
van a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat i no tenen
equivalent d'inversió en els territoris no peninsulars com les
Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la connectivitat del resident
insular en matèria de transport intermodal és el transport aeri i
el marítim.
55. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades
a les necessitats i particularitats de cada aeroport i de la realitat
insular, tal com reclama també el Govern de les Illes Balears.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la connectivitat de
l'illa de Menorca, posada en marxa durant aquesta legislatura,
en fer possible comptar amb un servei en condicions de
regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més assequibles.
57. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral de
les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a llarg
termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les accions
a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per continuar
afavorint el turisme i donar continuïtat al treball iniciat per
l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament que el PITIB 2015-2025 es
correspongui amb una decisió estratègica compartida en la seva
majoria pel sector empresarial turístic balear d'actuar, entre
d'altres, en tres objectius: recuperació del turisme nacional,
enfortiment del binomi turisme i esport i lluita contra
l'estacionalitat.
58. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres del
Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.
59. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la ferma
reivindicació del Govern de les Illes Balears per a incloure la
compensació dels sobrecostos de la insularitat com a criteri de
repartiment dels fons de la Unió Europea per al període
2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments que
regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte i
compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
rigorosa, responsable i de control dels comptes públics ha
assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.
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61. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'aprovació, des del consens, de la Llei de finançament dels
consells insulars, llei que haurà suposat aportar 39,6 milions
més per al finançament dels consells insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.
62. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar i
prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però constata
que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els exercicis de
2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 i per habitant
per davall de la mitjana estatal. A més, constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes continua
deixant Balears a la cua del finançament, suposa un retrocés
quant a ràtio d'autonomia financera, no s'acomoda als cicles
econòmics ni garanteix un mateix finançament dels serveis
bàsics essencials per a totes les comunitats.
63. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros a l'economia
de Balears, un important estímul econòmic per a les nostres
illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb els consells
insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions d'euros en
interessos en el període 2012-2014.
64. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les Illes
Balears que suposa una reducció dels tributs directes per tal de
tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests anys i
apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així mateix,
constata que el rigor i l'esforç en les polítiques públiques dels
anys passats han permès ara poder disminuir la pressió fiscal
sobre els ciutadans amb unes propostes que suposen un efecte
de 60 milions d'euros per a les butxaques dels ciutadans, que
sumat a la rebaixa fiscal estatal es tradueixen en 250 milions
d'euros.
65. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la reducció
d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles que s'amplia
a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el 100% per a
vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera, el Parlament
valora molt positivament la reducció del 20% de l'impost de
successions i donacions a les herències entre germans i a favor
de nebots i la reducció del 15% qualsevol que sigui el seu
parentiu o fins i tot sense relació de parentiu. Així mateix,
valora el tracte fiscal més favorable per a operacions de donació
d'habitatge a canvi d'aliments i manutenció.

66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la bonificació
del 100% de les taxes administratives autonòmiques vinculades
a l'inici o l'ampliació de les activitats
econòmiques, així com les de revisió de graus de discapacitat i
dependència, a més d'una bonificació general del 20% per a la
resta de taxes administratives excepte les de joc i ports.
67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut amb el desplaçament de
metges especialistes des de l'hospital de referència de Son
Espases a Menorca i Eivissa, fet que ha millorat l'atenció en
evitar el trasllat dels pacients menorquins i els seus familiars; i
insta el Govern a donar continuïtat i ampliar aquesta iniciativa.
68. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de les
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta el
Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector com
una peça imprescindible en la millora de la qualitat de vida de
les persones que sofreixen una malaltia mental, avançant cap a
un model de concertació de serveis, proporcionant així una
major estabilitat a les entitats que treballen en aquest àmbit a
Balears, tenint en compte que el desenvolupament de polítiques
en aquesta àrea redunda en un menor nombre d'ingressos i una
millora de la qualitat de vida dels pacients.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa a
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, respectivament,
del servei d'oncologia radioteràpica tan desitjada per la població
i que com més aviat millor sigui una realitat per tal d'evitar que
els malalts i els seus acompanyants s'hagin de desplaçar a
Mallorca per rebre tractament.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial que reduirà en benefici de la
població en general i de manera particular a tots aquells que fan
ús del sistema sanitari públic.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa única
per a la selecció del personal sanitari i de serveis del sistema
sanitari públic, com la millor eina perquè els treballadors puguin
accedir als llocs de feina del Servei de Salut, en un procés on la
transparència, el mèrit i la capacitat han de ser l'eix de les
polítiques de contractació i han de permetre agilitar tot els
procés de contractació de personal eventual.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els seus
representants el desbloqueig de la carrera professional que
s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la formació,
l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns compromisos
d'activitat.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent a totes les
activitats d'investigació sanitària que es desenvolupen a la
nostra comunitat autònoma.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta farmacèutica
a la realitat de les necessitats de la població i a l'adaptació de les
bases concursals a l'experiència i a la nova realitat existent dels
professionals farmacèutics.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans i
materials suficients per desenvolupar un programa de detecció
i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana de les Illes
Balears.
76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa a les
actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el Govern de
les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a
continuar en aquesta política de prevenció i d'atenció millorant
sens dubte tota la formació i els mitjans tècnics per tal que
l'encomiable tasca desenvolupada fins ara per tots els
professionals sanitaris sigui tan segura i eficient com sigui
possible.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
C)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució
derivades del debat sobre l'orientació política i de govern de
l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir
el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi, entre d'altres, un limit màxim del
4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears declara que qualsevol
reforma de la llei electoral ha de tenir com a objectiu millorar la
democràcia i, per tant, augmentar la representativitat, la
pluralitat i la proporcionalitat de les normes electorals, de la
manera més eficaç i eficient possible. En qualsevol cas, una
eventual modificació de la llei electoral promourà la supressió
del topall del 5% dels vots per accedir al Parlament i substituirà
el mètode d'Hondt d'assignació d'escons per un altre de més
proporcional (com ara el mètode de Sainte Lague). Precisament
en aquest sentit d'eficàcia i l'eficiència dels processos electorals,
les trameses de correu massives sufragades amb recursos
públics es limitaran a una per llar, en la qual s'inclourà la
informació de totes les candidatures que s'hi presentin.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un model
sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la qualitat de
vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència dels
serveis que es presten als centres sociosanitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme modificacions legislatives que promoguin la participació
directa dels ciutadans en la presa de decisions, una llei de
consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes
Balears en totes les matèries d'interès, inclosa la seva sobirania
i insta el Govern a afavorir la participació de la societat.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa de
tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en tot
moment una assistència sanitària de qualitat.

4. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del
Reglament de la cambra per fer incompatible l'acumulació de
sous en situació de dedicació exclusiva o plena, de forma
equiparable al règim que ja s'aplica als funcionaris de
l'administració autonòmica.

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

5. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia totalment
en contra de l'actual procés de privatització d'AENA i insta el
Govern de les Illes Balears a posar en marxa tots els instruments
a l'abast, inclosa la via judicial, per aturar aquesta privatització
que clarament perjudica els interessos dels ciutadans d'aquestes
illes, i a treballar, conjuntament amb el Ministeri de Foment, per
paralitzar aquest procés, obrir una via de diàleg i negociació
amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, agents socials
i resta de grups parlamentaris perquè qualsevol canvi tengui el
màxim consens possible i reclamar la cogestió aeroportuària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar davant l'Estat, amb caràcter urgent, la
modificació de l'OSP entre illes per tal d'implantar la tarifa
única i universal d'uns 30 euros per trajecte, tal com han
proposat plataformes i consells insulars.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la redacció immediata d'un pla industrial,
juntament amb els agents econòmics i socials, que suposi un
impuls i un estímul al sector industrial. En especial es
consideraran estratègics els sectors industrials de la societat del
coneixement, l'agroalimentari i l'audiovisual.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en valor i a estudiar, amb els diversos
sectors, l'economia digital, per tal de donar un impuls clar i
decidit a la societat del coneixement al si de la pròpia
administració i als sectors privats, tot i reconeixent que internet
és economia de futur.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
implementació de polítiques que impulsin un turisme de més
valor afegit i a la reconversió d'aquelles zones turístiques
madures i/o obsoletes, el creixement ha de ser en qualitat, no en
quantitat.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el mandat estatutari en promoció
turística, segons el qual aquesta és una competència pròpia dels
consells insulars, a través d'una dotació econòmica i de recursos
de la CAIB suficient perquè la gestió des dels governs de
cadascuna de les illes sigui factible i esdevengui un autèntic
motor de la promoció de cada una de les destinacions turístiques
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconduir i estimular el sector de la construcció lligat a la
rehabilitació, l'eficiència energètica i el subsector del moble. En
aquest sentit s'evitarà caure en la hipertrofia de la construcció
que ens dugué al desastre de 2007.
12. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no tenen
dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012,
de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de
les seves prestacions, i insta el Govern de les Illes Balears a
retornar el dret de poder solAlicitar la targeta sanitària a totes les
persones residents a les Illes Balears i empadronades a
qualsevol municipi de la comunitat autònoma independentment
de la seva situació de residència administrativa, i alhora a
suprimir dels pressuposts per a 2015 la taxa de la targeta
sanitària.

deixi de pagar uns doblers que han de ser retornats pel mateix
Govern a través de la Conselleria de Salut.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en la seva gestió prioritzi la cobertura de les
baixes del personal sanitari, que promogui l'obertura de llits i
quiròfans a la sanitat pública per fer front a les actuals llistes
d'espera, i, si és necessari, la contractació de personal sanitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de malalts
de les Illes Balears, una residència vinculada a l'Hospital de Son
Espases per atendre les necessitats d'hostatge dels malalts de
curta i llarga durada i els seus familiars.
17. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte
al procés d'elaboració d'un Pacte per l'Educació de les Illes
Balears (materialitzat en la Declaració de Ses Salines, dia 27
d'agost de 2014) que duen a terme les plataformes ciutadanes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i alhora manifesta la
voluntat de participar-hi quan aquestes així ho solAlicitin per tal
d'implicar la cambra legislativa, on resideix la sobirania
popular, i els diputats i partits que la integren, en aquest
ambiciós i necessari projecte colAlectiu.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentencies del
TSJIB que anulAlen el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es
regula el tractament integrat de les llengües als centres docents
no universitaris de les Illes Balears, i a suspendre les ordres i
instruccions del seu desenvolupament, per tal d'aportar seguretat
jurídica i estabilitat pedagògica a les escoles de les Illes Balears.
19. El Parlament insta el Govern i particularment les
conselleries de Turisme i d'Economia a desenvolupar mesures
polítiques que evitin les pràctiques de finançarització i
especulació entorn a l'economia turística, per prevenir situacions
com el recent tancament de l'Hotel Delta (Llucmajor).
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la recepció dels actuals canals de la
Corporació Catalana, TV3, 3134 i Súper 3133, i alhora a
reclamar de l'Estat central la consideració específica de
comunitat amb llengua pròpia, per mantenir els actuals dos
múltiplex.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

14. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l'objectiu
que els pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que
no els correspon pagar per l'adquisició de medicaments, a la
recepta electrònica s'incorporin mecanismes de lectura
informàtica que permetin reconèixer quan el pensionista ja ha
arribat a la quantia màxima que estableix el reial decret llei i

RGE núm. 9634/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria de
participació ciutadana. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern en matèria de participació
ciutadana.
Palma, a 13 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9871/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4567/14, relativa a
funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica. (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les converses amb totes les forces
polítiques amb representació parlamentària per tal de garantir
l’elecció dels membres que correspon renovar al Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, de forma consensuada, de manera que aquest consell de
direcció, escollit pel Parlament de les Illes Balears amb ampli
consens, passi a representar veritablement el pluralisme social
i polític de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, a
aplicar amb rigor científic i respecte als registres
tradicionalment emprats en la nostra llengua, l’ús de les
modalitats lingüístiques del català de les Illes Balears,
convenientment assessorats per la Universitat de les Illes
Balears en tot allò que es refereixi a l’ús de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i a la Direcció General de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a promoure la creació d'un
espai audiovisual comú entre el conjunt de territoris lingüístics
catalans, potenciant la coproducció i la mútua recepció de
continguts emesos en llengua catalana, així com, amb aquest
objectiu, a promoure de forma immediata les accions que siguin
necessàries per a la correcta recepció de les televisions en
llengua catalana.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a garantir
la llibertat d’expressió, i una informació independent, objectiva,
imparcial, plural i veraç.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4567/14, relativa a funció de servei públic de la radiotelevisió
autonòmica, la moció següent.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
promoure la presència de les entitats socials i polítiques més
representatives en el marc de la programació d’IB3 Televisió i
Ràdio, per tal de garantir el pluralisme i la participació
democràtica.

Funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica
La situació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3, respecte del compliment de les funcions de servei
públic que li encomana la Llei 15/2010, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, reflecteix una preocupant
manca de pluralisme tant en la representativitat dels seus òrgans
de direcció com en la gestió que es fa dia a dia, és per això, que
resulta del tot necessari establir els mecanismes adients per
garantir que s’assoleixin aquests objectius, i en aquest sentit es
proposa la següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a liderar un procés de diàleg entre totes les forces
polítiques amb representació parlamentària per tal de pactar la
cobertura de la vacant deixada pel Sr. José Manuel Ruiz al
Consell de Direcció de forma consensuada i, així, nomenar a
una nova persona que ocupi el seu lloc tant al Consell com al
capdavant de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, com a nou director general de l’ens, escollit per consens,
un cop escoltades les entitats representatives del sector
audiovisual.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Direcció General de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a iniciar les converses per a
l’elecció d’un Consell Assessor de Continguts i Programació, en
els termes que estableix Llei 15/2010, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i que sigui garant del
compliment de la funció de servei públic, així com representatiu
de la pluralitat de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les converses per donar compliment a la
Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes
Balears, i constituir l’esmentat consell audiovisual com a òrgan
estatutari que vetlli pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual en els mitjans de comunicació de les Illes
Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a presentar
un pla de viabilitat econòmica per als propers anys.
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 9605/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (1). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9606/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (2). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9607/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (3). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9608/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (4). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9609/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (5). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9610/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (6). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9611/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (7). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9612/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (8). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9613/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (9). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9614/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (10). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9615/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (11). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9616/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (12). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9617/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (13). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9618/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (14). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9619/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (15). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9620/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (16). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9621/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (17). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9622/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (18). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9623/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (19). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9624/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (20). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9625/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (21). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9626/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
salut mental (22). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9690/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a empreses públiques. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9691/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9692/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9693/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9694/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9695/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9696/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9708/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA
el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9697/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2013. (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9709/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IATB el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9698/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9710/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBAVI el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Consorci de Transports de
Mallorca el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9711/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBISEC el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9700/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9712/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2013.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9701/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9702/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

RGE núm. 9714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9703/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2013.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9704/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a FOGAIBA el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9705/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 9706/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a GESMA el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9707/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9716/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9717/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9719/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) el 2013. (Mesa de
23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9720/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ISBA el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

11152

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014

RGE núm. 9721/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA
el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9734/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9722/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9735/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9724/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2013.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9725/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9726/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ràdio de
les Illes Balears, SA el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9727/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a SEMILLA el 2013. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9728/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9729/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de
Salut Mental el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9730/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9731/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9732/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9733/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2013. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9736/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9737/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9738/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9739/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9740/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2012. (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9741/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Consorci de Transports de
Mallorca el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9745/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
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RGE núm. 9746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2012.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9759/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a FOGAIBA el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9748/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears el 2012. (Mesa de 23 d'octubre
de 2014).

RGE núm. 9761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9749/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a GESMA el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9762/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) el 2012. (Mesa de
23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ISBA el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA
el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9764/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA
el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IATB el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9765/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBAVI el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9766/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9754/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBISEC el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9767/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2012.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9755/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2012.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9768/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

RGE núm. 9756/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9769/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ràdio de
les Illes Balears, SA el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9757/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9770/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a SEMILLA el 2012. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9758/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9771/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9772/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de
Salut Mental el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9773/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9774/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9775/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9776/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2012. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9777/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9778/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9779/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9780/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9781/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9782/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9783/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2014. (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9784/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9785/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Consorci de Transports de
Mallorca el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9786/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9787/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9788/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9789/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2014.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9790/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a FOGAIBA el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9791/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9792/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a GESMA el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9793/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9794/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA
el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9795/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IATB el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9796/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBAVI el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9797/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'IBISEC el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9810/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2014.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9798/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2014.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9811/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

RGE núm. 9799/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9812/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Ràdio de
les Illes Balears, SA el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9800/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9813/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a SEMILLA el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de
Salut Mental el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) el 2014. (Mesa de
23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ISBA el 2014. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA
el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9809/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9817/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9818/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9819/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9860/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coordinació de
l'Ibanat i Tragsa (fumigacions). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9861/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a queixes i
mesures d'informació i seguretat (fumigacions). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9862/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a aportació
econòmica de la CAIB a la Fundació Impulsa Balears. (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9863/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a criteris de
creació de la Fundació Impulsa Balears. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9930/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (II). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9867/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tala de pins a
l'entorn del Fortí d'Illetes (1). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).

RGE núm. 9931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (III). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions per a la lluita contra la processionària (I). (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions per a la lluita contra la processionària (II). (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions per a la lluita contra la processionària (III).
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions per a la lluita contra la processionària (IV).
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Impulsa Balears (1). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Impulsa Balears (2). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Impulsa Balears (3). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Econòmic i Social. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Creu Roja. (Mesa de 23 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 9892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de Sant Joan de Déu. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Policlínica Miramar. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9929/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (I). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

RGE núm. 9932/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (IV). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9933/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (V). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9934/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (VI). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9935/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (VII). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9938/14, 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 17 d'octubre.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9940/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedició de
titulació d'estudis. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9941/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedició de
titulació d'estudis (II). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9945/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
amb Grup de Comunicació 21 i IB3 Ràdio. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9946/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
LLufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
amb Grup de Comunicació 21 i IB3 Televisió. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9961/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Educa (I). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Educa (II). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Educa (III). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 9964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Educa (IV). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (I). (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (II). (Mesa
de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (III).
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (IV).
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres docents que imparteixen FP dual (I). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres docents que imparteixen FP dual (II). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9971/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres docents que imparteixen FP dual (III). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9972/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres docents que imparteixen FP dual (IV). (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2012-2013 (I). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2012-2013 (II). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2012-2013 (III). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9976/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2012-2013 (IV). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
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RGE núm. 9977/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (I). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9978/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (II). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9979/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (III). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9980/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2013-2014 (IV). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9981/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (I). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9982/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (II). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9983/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (III). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9984/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ATE
contractats el curs 2014-2015 (IV). (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 9985/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones
menors de 18 anys que han prescindit d'informar els seus
representants legals (I). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9986/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones
menors de 18 anys que han prescindit d'informar els seus
representants legals (II). (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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

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

Salut mental (1)

Salut mental (4)

En quin estat es troben la revisió i l'actualització de
l'estratègia de Salut Mental de les Illes Balears?

Quins són els mecanismes de coordinació entre l'àrea
sanitària i la de serveis socials que pensa establir la Conselleria
de Salut?

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

Salut mental (2)
Salut mental (5)
Quines són les prioritats que les administracions públiques
han d'abordar amb més celeritat per garantir una atenció de
qualitat a totes les persones que pateixen malalties mentals a la
nostra comunitat?

Quines accions de promoció de la salut mental desenvolupa
la Conselleria de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Salut mental (6)

Salut mental (3)
En quina situació es troba la delimitació de les competències
en salut mental entre l'àrea sanitària i l'àrea de serveis socials?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quines accions de prevenció en matèria de salut mental
desenvolupa la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Salut mental (10)

G)

Quins són els serveis que es pensen implementar per tal
d'esmenar les mancances en l'àrea de salut mental a l'illa
d'Eivissa?

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

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (7)
S'està portant a terme alguna activitat, des de la Conselleria
de Salut, per eradicar l'estigma social de la malaltia mental?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (11)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba la creació de la Unitat comunitària de
rehabilitació per a malalts mentals a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (8)
Té pensat el Govern ampliar d'una manera significativa els
recursos en salut mental en els pressuposts per a 2015?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (12)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins recursos d'integració laboral s'han promogut a l'àrea
de salut mental a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (9)
Quines passes s'han fet per garantir una cartera de serveis
comuns sanitaris en salut mental a totes les Illes?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (13)
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins passos es duen a terme per tal de crear una Unitat de
patologia dual que permeti abordar les patologies que així ho
requereixin a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Salut mental (17)

N)

Quan té previst la Conselleria de Salut posar en
funcionament la Unitat residencial de llarga estada per a adults
amb trastorns mentals estabilitzats?

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

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (14)
Quines mesures s'han pres per tal de millorar els serveis de
salut mental a l'àmbit infantojuvenil a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (18)
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té prevista la Conselleria de Salut l'ampliació dels
habitatges tutelats per a persones amb problemes de salut
mental?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (15)
Quines passes es fan per tal de garantir una formació
continuada en salut mental del personal sanitari i social als
hospitals de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (19)
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Salut desenvolupar programes
específics destinats als professionals que atenen les persones
majors amb problemes de salut mental?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Salut mental (16)
En quin estat es troben la revisió i l'actualització del protocol
sobre hospitalitzacions involuntàries del Pla estratègic de salut
mental de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Salut mental (20)
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es té previst, des de la Conselleria de Salut, l'ampliació de
la plantilla de psiquiatres a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Salut mental (21)
Quan té previst la Conselleria de Salut establir el servei
d'atenció domiciliària per a persones amb trastorns de salut
mental a l'illa de Formentera?
Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Z)

Salut mental (22)

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

Té previst la Conselleria de Salut convertir l'Hospital Can
Misses en un centre sociosanitari?

Contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2013

Palma, a 14 d'octubre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a empreses públiques
Quines empreses públiques han demanat autorització per
contractació de personal?
Palma, a 16 d'octubre 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.
Contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2013

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.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat CAIB Patrimoni, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Turisme de les Illes Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre 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.
Contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre 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.
Contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre 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.

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.
Contractació de personal a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears l'any
2013?
Palma, a 16 d'octubre 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.
Contractació de personal al Consorci de Transports de Mallorca
el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Consorci de Transports de Mallorca l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre 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.
Contractació de personal al Govern de les Illes Balears, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2013?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

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.
Contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2013

Contractació de personal a FOGAIBA el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Fogaiba l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Balear d'Administració Pública l'any 2013?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) l'any 2013?

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.
Contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i pesquera
de les Illes Balears el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2013

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.
Contractació de personal a GESMA el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gesma l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2013?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a l'IBISEC el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBISEC l'any 2013?

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.
Contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió Urbanística de Balears, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a IATB el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat IATB l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Joventut l'any 2013?

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.
Contractació de personal a l'IBAVI el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBAVI l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Natura l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
l'any 2013?
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Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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.
Contractació de personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària
de les Illes Balears (IQUA) el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA) l'any 2013?

Contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estudis Baleàrics l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
l'any 2013?

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Contractació de personal a ISBA el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Isba l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2013

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ports de les Illes Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears el
2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Multimèdia de les Illes Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Palau de Congressos de Palma, SA l'any 2013?

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

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2013?

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

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a SEMILLA el 2013

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2013

Contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2013

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) l'any
2013?

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis Ferroviaris de Mallorca l'any 2013?

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Servei de Salut de les Illes Balears
el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei de salut de les Illes Balears l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Televisió de les Illes Balears, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2013
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Tramvia de la Badia de Palma, SA l'any 2013?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) l'any
2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2012

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat CAIB Patrimoni, SA l'any 2012?

Contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Turisme de les Illes Balears l'any 2012?

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears l'any
2012?
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Balear d'Administració Pública l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Consorci de Transports de Mallorca
el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Consorci de Transports de Mallorca l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Govern de les Illes Balears, SA el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Contractació de personal a FOGAIBA el 2012
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Fogaiba l'any 2012?
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Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió Urbanística de Balears, SA l'any 2012?

Contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i pesquera
de les Illes Balears el 2012

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears l'any 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a GESMA el 2012

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a IATB el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat IATB l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gesma l'any 2012?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'IBAVI el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBAVI l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el 2012

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Natura l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'IBISEC el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBISEC l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2012?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Joventut l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estudis Baleàrics l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
l'any 2012?
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Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal, SA el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal, SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària
de les Illes Balears (IQUA) el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA) l'any 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Multimèdia de les Illes Balears l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Palau de Congressos de Palma, SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a ISBA el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Isba l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ports de les Illes Balears l'any 2012?

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

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) l'any
2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA el 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Servei de Salut de les Illes Balears
el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei de salut de les Illes Balears l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el
2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a SEMILLA el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis Ferroviaris de Mallorca l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2012

Contractació de personal a l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Televisió de les Illes Balears, SA l'any 2012?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2012
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Tramvia de la Badia de Palma, SA l'any 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Balear de l'Aigua de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Agència de Turisme de les Illes
Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència de Turisme de les Illes Balears l'any 2014?
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Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Agència Tributària de les Illes
Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) l'any
2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a CAIB Patrimoni, SA el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat CAIB Patrimoni, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears l'any
2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Consorci de Transports de Mallorca
el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Consorci de Transports de Mallorca l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Govern de les Illes Balears, SA el
2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a FOGAIBA el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Fogaiba l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Balear d'Administració Pública l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) el 2014

DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Fons de Garantia Agrària i pesquera
de les Illes Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a GESMA el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gesma l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a Espais de Natura Balear el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a l'IBISEC el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBISEC l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a Gestió Urbanística de Balears, SA el
2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió Urbanística de Balears, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Dona el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a IATB el 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat IATB l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut Balear de la Joventut el
2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Joventut l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a l'IBAVI el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'IBAVI l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a l'Institut Balear de la Natura el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Natura l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de personal a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) el 2014

Contractació de personal a l'Institut de Biologia Animal, SA el
2014

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
l'any 2014?

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal, SA l'any 2014?

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Estudis Baleàrics l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària
de les Illes Balears (IQUA) el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA) l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a ISBA el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Isba l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractació de personal a Ports de les Illes Balears el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ports de les Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a Multimèdia de les Illes Balears el
2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Multimèdia de les Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA
el 2014

ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Palau de Congressos de Palma, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el
2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Contractació de personal a ParcBit Desenvolupament, SA el
2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

EU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a SEMILLA el 2014

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

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractació de personal al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) el 2014

Contractació de personal a Serveis Ferroviaris de Mallorca el
2014

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) l'any
2014?

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis Ferroviaris de Mallorca l'any 2014?

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal al Servei de Salut de les Illes Balears
el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei de salut de les Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Televisió de les Illes Balears, SA el
2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Televisió de les Illes Balears, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA
el 2014
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Tramvia de la Badia de Palma, SA l'any 2014?
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014
Coordinació d'Ibanat i Tragsa (fumigacions)
Quin és el mecanisme o protocol de coordinació entre
l'Ibanat i l'empresa Tragsa que executa les tasques de fumigació
de la processionària del pi amb mitjans aeris? S'ha complit a la
present campanya?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Tala de pins a l'entorn del Fortí d'Illetes (1)
FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com s'ha autoritzat la tala de 200 pins a l'entorn del Fortí
d'Illetes (Calvià) sense que es conegui informe del departament
de Patrimoni del Consell de Mallorca?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Queixes i mesures d'informació i seguretat, fumigacions
Davant les queixes ciutadanes sobre l'escassa informació
pública en relació amb la campanya de fumigacions i la
inexistent senyalització dels perímetres on es desplega la
campanya contra la processionària, quina és la coartada de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fumigacions per a la lluita contra la processionària (I)

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

Ha encarregat informes mediambientals abans de procedir
a les fumigacions per a la lluita contra la processionària de
Mallorca?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Aportació econòmica de la CAIB a la Fundació Impulsa Balears
Quina és l'aportació econòmica de la CAIB a la Fundació
Impulsa Balears recentment presentada?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Criteris de creació de la Fundació Impulsa Balears
Per què s'ha optat per la fórmula de crear una fundació i
perquè s'han exclòs altres organitzacions empresarials i
sindicals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fumigacions per a la lluita contra la processionària (II)
Ha estudiat altres fórmules abans de procedir a les
fumigacions per a la lluita contra la processionària a Mallorca?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fundació Impulsa Balears (2)

FJ)

Quina aportació econòmica fa el Govern de les Illes Balears
a la Fundació Impulsa Balears?

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

Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Fumigacions per a la lluita contra la processionària (III)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quin motiu s'han descartat altres sistemes de lluita contra
la processionària abans de procedir a les fumigacions?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fundació Impulsa Balears (3)

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

Relació de les persones i entitats que formen part del
patronat i dels òrgans directius de la Fundació Impulsa Balears
i la seva aportació econòmica.
Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Fumigacions per a la lluita contra la processionària (IV)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com actuarà la conselleria en cas d'intoxicacions provocades
per les fumigacions que s'han fet en el marc de la lluita contra
la processionària a Mallorca?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

El nostre Estatut d'Autonomia crea el Consell Econòmic i
Social i li atorga la funció de fer propostes en matèria
econòmica i social. Pensa el Govern de les Illes Balears
mantenir-lo sense funcionar?
Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Fundació Impulsa Balears (1)
Per quins motius participa el Govern de les Illes Balears en
la Fundació Impulsa Balears quan no hi participen sindicats ni
moltes entitats empresarials?
Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja

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

Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja,
des de dia 1 de juliol a dia 17 d'octubre de 2014 pel Servei de
Salut, per a hospitalització, consultes externes, realització de
prova diagnòstic, intervenció quirúrgica i d'altres.
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Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones derivades a l'Hospital de Sant Joan de Déu
Nombre de persones derivades a l'Hospital de Sant Joan de
Déu, des de dia 1 de juliol a dia 17 d'octubre de 2014 pel Servei
de Salut, per a hospitalització, consultes externes, realització de
prova diagnòstic, intervenció quirúrgica i d'altres.
Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones derivades a l'Hospital de la Policlínica Miramar
Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Policlínica
Miramar, des de dia 1 de juliol a dia 17 d'octubre de 2014 pel
Servei de Salut, per a hospitalització, consultes externes,
realització de prova diagnòstic, intervenció quirúrgica i d'altres.
Palma, a 20 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (I)
Ha demanat la Conselleria de Salut una ampliació de crèdit
pressupostari per a l'any 2014 per les mancances pressupostàries
del Servei de Salut de les Illes Balears?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

11183

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (II)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol I?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (III)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol II?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (IV)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol III?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 17
d'octubre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 17 d'octubre de 2014?

Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (V)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol IV?

Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (VI)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol V?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de crèdit pressupostari per a l'any 2014 (VII)
Quina quantitat econòmica en ampliació de crèdit per a l'any
2014 ha demanat la Conselleria de Salut per les mancances
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en
concepte de capítol VI?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedició de titulació d'estudis
Per quin motiu als alumnes que han acabat els estudis de
batxillerat o els cicles formatius i han pagat la taxa d'expedició
del títol, des de fa tres anys enrere, encara no se'ls ha entregat el
corresponent document de titulació?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedició de titulació d'estudis (II)
Quin és el valor de la taxa que han de pagar els alumnes que
han acabat batxillerat o cicle formatiu per a d'expedició de la
corresponent titulació?
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Direcció General de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Contractes amb Grup de Comunicació 21 i IB3 Ràdio

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ha existit des de l'any 2011 cap relació contractual o
mercantil entre IB3 Ràdio i l'empresa Grup de Comunicació 21
i, si és així, quina ha estat?

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

Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pla Educa (III)
Quina ha estat l'aportació del Govern d'Espanya a la CAIB
per al Pla Educa l'any 2013?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractes amb Grup de Comunicació 21 i IB3 Televisió

GI)

Ha existit des de l'any 2011 cap relació contractual o
mercantil entre IB3 Televisió l'empresa Grup de Comunicació
21 i, si és així, quina ha estat?

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

Palma, a 21 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pla Educa (I)
Quina ha estat l'aportació del Govern d'Espanya a la CAIB
per al Pla Educa l'any 2011?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Pla Educa (IV)
Quina ha estat l'aportació del Govern d'Espanya a la CAIB
per al Pla Educa l'any 2014?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (I)
Quin és el nombre d'assessors/es de la Delegació d'Educació
a Menorca a 15 d'octubre de l'any 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pla Educa (II)
Quina ha estat l'aportació del Govern d'Espanya a la CAIB
per al Pla Educa l'any 2012?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el nombre d'assessors/es de la Delegació d'Educació
a Menorca a 15 d'octubre de l'any 2012?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Centres docents que imparteixen FP dual (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de centres docents de l'illa de Menorca imparteixen
FP dual el curs 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el nombre d'assessors/es de la Delegació d'Educació
a Menorca a 15 d'octubre de l'any 2013?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Centres docents que imparteixen FP dual (III)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de centres docents de l'illa d'Eivissa imparteixen FP
dual el curs 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Assessors/es de la Delegació d'Educació a Menorca (IV)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el nombre d'assessors/es de la Delegació d'Educació
a Menorca a 15 d'octubre de l'any 2014?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Centres docents que imparteixen FP dual (IV)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de centres docents de l'illa de Formentera
imparteixen FP dual el curs 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Centres docents que imparteixen FP dual (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de centres docents de l'illa de Mallorca imparteixen
FP dual el curs 2014-2015?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014
ATE contractats el curs 2012-2013 (I)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2012-2013?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2012-2013 (II)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2012-2013?
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2013-2014 (I)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2013-2014?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2013-2014 (II)

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2012-2013 (III)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2012-2013?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2013-2014?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2013-2014 (III)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2013-2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2012-2013 (IV)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2012-2013?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2013-2014 (IV)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2013-2014?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2014-2015 (I)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dones menors de 18 anys que han prescindit d'informar els seus
representants legals (I)
Quin és el nombre de dones menors de 18 anys a les Illes
Balears que durant l'any 2013 han prescindit d'informar els seus
representants legals fent ús de l'excepcionalitat recollida a
l'article 13.4t de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs,
desglossada pels anys de la dona?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

ATE contractats el curs 2014-2015 (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2014-2015 (III)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2014-2015?

HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dones menors de 18 anys que han prescindit d'informar els seus
representants legals (II)
Quin és el nombre de dones menors de 18 anys a les Illes
Balears que d'1 de gener de 2014 han prescindit d'informar els
seus representants legals fent ús de l'excepcionalitat recollida a
l'article 13.4t de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs,
desglossada pels anys de la dona?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
HD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
ATE contractats el curs 2014-2015 (IV)
Quin és el nombre d'ATE contractats i d'hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2014-2015?

RGE núm. 9994/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans de dinamització comercial. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9995/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fons europeus per a les víctimes de la violència de gènere.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014
RGE núm. 9996/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Comitè de coordinació aeroportuària de les Illes Balears.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 10013/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fundació
Impulsa Balears. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 9997/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a zones d'especial conservació. (Mesa de 23 d'octubre
de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9998/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centenari de la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9999/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa
plana de 50 euros per als nous autònoms. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 10000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions amb el fons del consorci de la borsa de places.
(Mesa de 23 d'octubre de 2014).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Plans de dinamització comercial
Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears de
les actuacions impulsades amb els plans de dinamització
comercial?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

RGE núm. 10001/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
contra la grip 2014-2015. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebaixa fiscal. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions petrolíferes. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10007/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de centres comercials. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).
RGE núm. 10008/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions contra la processionària. (Mesa de 23 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 10009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a traspàs de promoció turística. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fons europeus per a les víctimes de la violència de gènere
Quines seran les conseqüències per als ciutadans de les Illes
Balears de la recepció de 170.000 euros del Fons europeu per a
un projecte per a les víctimes de la violència de gènere?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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

RGE núm. 10010/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebutjar els pressuposts generals de l'Estat per a
2015. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10012/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya de
fumigació contra la processionària. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Comitè de coordinació aeroportuària de les Illes Balears
Podria explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports la
recent reunió del Comitè de coordinació aeroportuària de les
Illes Balears?
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Palma, a 22 d'octubre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Inversions amb el fons del Consorci de la borsa de places
Sr. Conseller de Turisme i Esports, quines noves inversions
es realitzaran amb el fons del Consorci de la borsa de places?

Zones d'especial conservació

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Pot explicar-nos quins nous espais estan en tràmit de ser
declarats Zones d'Especial Conservació?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Campanya contra la grip 2014-2015
En què consistirà la campanya contra la grip 2014-2015?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Centenari de la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador
Quines actuacions té previst dur a terme el Govern de les
Illes Balears a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per commemorar el centenari de la mort de
l'Arxiduc Lluís Salvador?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Rebaixa fiscal

F)

Què suposarà per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears la rebaixa fiscal anunciada pel president del Govern de
les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms
Què suposarà per a les Illes Balears la implantació de la
tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Palma, a 22 d'octubre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Prospeccions petrolíferes

Traspàs de promoció turística

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha
exigit el Govern al Ministeri de Medi Ambient que informi
negativament les prospeccions petrolíferes a les Illes Balears?

Sr. Conseller de Turisme, quina opinió li mereixen les
manifestacions sobre el traspàs de promoció turística que han fet
els consells insulars?

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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.

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.

Projectes de centres comercials

Servei de radioteràpia a Eivissa

Quina és l'opinió del Sr, Conseller d'Economia i
Competitivitat sobre els projectes de centres comercials que
estan en procés de construcció a Mallorca?

Sr. Conseller de Salut, quan pensa posar en funcionament el
nou servei de radioteràpia a Eivissa?
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
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
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fumigacions contra la processionària
Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, s'ha
assegurat que no provocarà problemes de salut o molèsties als
éssers humans amb les fumigacions contra la processionària?

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.
Rebutjar els pressuposts generals de l'Estat per a 2015
Sr. President, pensa rebutjar els pressuposts generals de
l'estat per a 2015 al Congrés per la marginació que sofreixen les
Illes Balears?
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 23 d'octubre 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 conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Campanya de fumigació contra la processionària
Com valora el Govern de les Illes Balears la campanya de
fumigació contra la processionària?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

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

Suport a l'economia social i al cooperativisme de les Illes
Balears (I)
Pensa el Govern modificar la propera convocatòria d'ajuts
per a cooperatives i societats laborals que augmentin la
plantilla?
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Creu el president que el pacte per un model econòmic de
futur passa per una fundació amb la patronal?
Palma, a 22 d'octubre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 9672/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'economia social i al cooperativisme de les Illes Balears (I), a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'economia social i al cooperativisme de les Illes Balears (II),
a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9674/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'economia social i al cooperativisme de les Illes Balears (III),
a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Suport a l'economia social i al cooperativisme de les Illes
Balears (II)
Pensa el Govern realitzar una segona convocatòria el 2014,
acordada en el si del Consell d'Economia Social i del
Cooperativisme de les Illes Balears, amb els romanents de la
primera convocatòria feta per resolució del conseller de dia 11
de juny de 2014?
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

RGE núm. 9675/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'economia social i al cooperativisme de les Illes Balears (IV),
a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9866/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Banca March
i Aena, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 23
d'octubre de 2014).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Suport a l'economia social i al cooperativisme de les Illes
Balears (III)

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Quin és a dia d'avui el grau de compliment del compromís
anunciat públicament el 23 de juliol de 2014 entorn a
l'elaboració d'un pla estratègic per impulsar les cooperatives a
les Illes Balears?

Ordre de Publicació

Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Suport a l'economia social i al cooperativisme de les Illes
Balears (IV)

RGE núm. 9820/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a paralització de la venda de material militar a Israel, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la normativa reguladora de les
beques, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixes d'IT dels empleats públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23
d'octubre de 2014).
RGE núm. 9957/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a crisi sanitària patida per la població de l'Àfrica
Central, amb tramitació per urgència davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23 d'octubre de
2014).

Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat el seu
treball per al compliment del decret que crea i regula el Consell
d'Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears?
Palma, a 15 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Banca March i Aena
Com valora el conseller de Turisme l'entrada de la Banca
March a la gestió d'Aena?
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Paralització de la venda de material militar a Israel
La llei espanyola sobre el comerç d’armes (Llei 53/2007, de
28 de desembre) estableix que no es podran autoritzar
exportacions d’armes quan puguin ser utilitzades en accions que
pertorbin la pau, l’estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial
o regional, puguin exacerbar tensions o conflictes latents i
puguin ser utilitzades de manera contraria al respecte i la
dignitat inherent a l'ésser humà, amb finalitats de repressió
interna o en situacions de violació dels drets humans.
El govern d’Israel vulnera sistemàticament des de fa dècades
multitud de resolucions de Nacions Unides sobre els drets
humans, sobre l’ocupació ilAlegal de territoris, sobre els drets
dels refugiats i sobre els assentaments ilAlegals. A més, aquest
govern també vulnera els Convenis de Ginebra que regulen el
dret internacional humanitari que tenen el propòsit de protegir
les víctimes dels conflictes armats. En aquest sentit, cal recordar
que durant els passats mesos de juliol i agost el poble palestí va
sofrir un càstig colAlectiu totalment injustificat: ferits i
assassinats, inclosos menors i població civil, detencions
arbitraries, destrucció d’habitatges i bombardeigs massius.
Aquests tipus d’accions són una pràctica habitual per part del
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govern israelià i només serveixen per perpetuar el conflicte i el
dolor que causen.
D’altra banda, el passat 9 de juliol de 2014, va fer 10 anys
que el Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia va emetre un
dictamen en el qual considerava ilAlegal el mur construït per
Israel en territori palestí ocupat. A aquest dictamen el Tribunal
Internacional de Justícia va considerar que Israel havia de
desmantellar el ‘Mur de la vergonya’ i els assentaments, així
com també restituir als palestins les terres annexionades.
Malauradament, 10 anys després la situació només ha empitjorat
i el govern israelià continua aplicant les seves polítiques
d’ocupació i colonització amb total impunitat.
El Govern espanyol, el passat mes d’agost, va decidir
paralitzar cautelarment la venda de material militar a Israel com
a conseqüència del conflicte obert a Gaza durant el juliol i
l’agost de 2014.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup
Parlamentari MÉS, presenta a debat la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir la decisió per la qual es va paralitzar la venda de
material militar a Israel i que, basant-se en la llei espanyola
sobre el comerç d’armes (Llei 53/2007, de 28 de desembre), no
autoritzi l’exportació d’armes a Israel de forma indefinida
mentre aquest estat vulneri la legalitat internacional,
concretament, les resolucions de Nacions Unides, els Convenis
de Ginebra i el dictamen del Tribunal Internacional de Justícia
de l'Haia sobre el “Mur de la vergonya”.
Palma, a 16 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Però des que el Partit Popular és al Govern d’Espanya la
situació ha canviat, tal com el nostre grup ha denunciat en
diverses ocasions: primer es van pujar els preus de les
matrícules i després es va reformar el sistema de beques, de
manera que aquestes ja no són ni un dret de l’alumnat que les
necessita ni una garantia d’igualtat d’accés a l’educació.
El pressupost que el Ministeri d’Educació destina a beques
i ajuts a l‘estudi ha patit una disminució d’un 15,75% en els
darrers dos cursos, la qual cosa suposa un descens de 275
milions d’euros. El balanç del govern del Partit Popular en
matèria de beques i ajuts és d’una reducció del 40% en el
nombre total d’ajuts.
Aquesta política ens conduirà inevitablement a una
disminució del nombre d’estudiants universitaris, a
l’agreujament de les dificultats econòmiques de les universitats
públiques i a la ruptura de l’equitat en l’accés a la Universitat;
en definitiva, a la pèrdua d’oportunitats i del talent de molts dels
nostres i les nostres joves.
I vist que la política educativa del PP continua, un any més,
castigant l’alumnat més vulnerable i que, malgrat que el
Govern diu que el país millora econòmicament, els requisits per
aconseguir una beca s’endureixen cada vegada més, el Grup
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a modificar la normativa reguladora de les beques
d’estudis universitaris per recuperar íntegrament la seva
naturalesa de dret i establir uns criteris clars, objectius i
ponderables en la seva concessió, de manera que l’alumnat
solAlicitant els pugui conèixer prèviament, així com també
conegui la quantia que podria percebre si la beca li fos
concedida.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a restituir els requisits acadèmics que eren vigents el
curs 2011-2012 per merèixer una beca d’estudis universitaris.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Modificació de la normativa reguladora de les beques.
Exposició de motius
L’any 2005 les beques van ser reconegudes a Espanya com
un dret dels i les estudiants que les necessitaven per les seves
condicions socioeconòmiques i també com a una mesura per
garantir la igualtat efectiva d’oportunitats en l’educació
postobligatòria. És, entre d’altres coses, gràcies a haver donat
aquest pas, que el nostre país ha estat un exemple en la manera
com han avançat els estudis superiors i avui en dia tenim els
índexos més alts d’èxit acadèmic, sobre un 78%, mentre que els
altres països de l’OCDE tenen un 70% i la UE un 68%.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a actualitzar el llindar de renda i patrimoni per a la
concessió de les beques segons la variació de l’IPC des de 2011.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a establir un període màxim de 3 mesos per a la
resolució dels expedients de solAlicitud de beca.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a adoptar les mesures necessàries per renunciar a
exigir els reintegraments prevists a l’article 41.b) de la
Resolució del 13 d’agost de 2013 als i a les estudiants que
havien complert tots els requisits exigits per obtenir la seva beca
en el moment de la concessió.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a afegir una modalitat de convocatòria que inclogui
el pagament de la matrícula als llicenciats i graduats en situació
d’aturats que realitzin estudis de postgrau a universitats
públiques amb l’objecte de millorar la seva qualificació.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a convocar amb caràcter d’urgència l’Observatori de
Beques creat a través del Reial Decret 1220/2012, d’1
d’octubre.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a adoptar les mesures necessàries per reduir l’import
dels preus de les matrícules universitàries, suprimint les
restriccions a la capacitat de la Conferència General de Política
Universitària d’establir els límits de preus públics de matrícula
introduïdes pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu.
Palma, a 17 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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• Les que tenguin l’inici durant l’estat de gestació, encara que
no suposin una situació de risc durant l’embaràs o de risc durant
la lactància, com també fa l’Estat.
En definitiva, les mínimes excepcions. Ni una mínima
singularitat per als empleats públics de la CAIB.
Així, els empleats públics autonòmics veuen reduït el seu
salari a la meitat durant els tres primers dies de baixa i des del
quart dia fins el vigèsim, ambdós inclosos, la reducció és d’un
quart del salari.
El Govern va justificar aquesta mesura en la necessitat de
reduir els nivells d’absentisme en l’Administració, encara que
no és més que una penalització més per als servidors públics,
malmesos per aquest govern que no s’ha conformat a reduir els
salaris, incrementar les jornades de feina, incrementar la càrrega
de feina amb la reducció de personal i reduir dràsticament els
permisos i les vacances, sinó que ha maltractat els servidors
públics fent-los aparèixer davant la opinió pública com a
ganduls i improductius.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Baixes d’IT dels empleats públics de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
A partir de l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, als empleats públics que causen
baixa temporal per malaltia, veuen reduïdes les seves
retribucions i no perceben la totalitat del salari durant les
primeres tres setmanes de baixa per incapacitat temporal.
L’RDL fa com excepció els supòsits d’hospitalització i
d’intervenció quirúrgica.
En el mateix sentit ho ha disposat el govern autonòmic, per
mitjà de decrets lleis, prou coneguts en aquesta cambra.
L’article 9 del Reial decret llei estatal, però, disposa que les
administracions públiques podran modificar els percentatges de
reducció dels seus empleats públics (personal funcionari i
laboral) en situació d’IT. I així mateix, en el punt 5, preveu que
aquestes poden determinar, amb relació al seu personal, els
supòsits en què es pugui percebre el cent per cent de les
retribucions.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre
de 2012 i sense acord amb les organitzacions sindicals, es varen
determinar les situacions que, a l’Administració de la comunitat
autònoma, es consideren de caràcter excepcional, en les quals
es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions que
corresponguin a les persones afectades en cada cas i aquestes
situacions són:
• Les que impliquin una intervenció quirúrgica o hospitalització,
com era obligat pel Reial decret llei.
• Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia, com també fa l’Estat.

La decisió política de reduir els salaris als empleats i les
empleades públiques que estan de baixa per IT perjudica molt
especialment el personal que té salaris més baixos, perquè els és
més difícil de suportar... Està provocant situacions de
desprotecció quant a la salut laboral, que afecta moltes persones,
perquè els treballadors van a la feina amb febre, malalts, fins a
l’extenuació, amb perill d’empitjorar i amb perill d’encomanar
la malaltia als altres treballadors del seu entorn, i el Govern de
les Illes Balears no ha pres cap mesura positiva per tal
d’alleugerir el patiment dels afectats, molt especialment dels
que tenen salaris més baixos.
Aquesta situació ni és bona per al servei públic ni per als
seus servidors.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dictar un nou acord en relació amb les baixes d’IT del
personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que, a més dels supòsits previstos a l’acord vigent inclogui, com
a mínim:
1. Que la primera baixa d’IT dins cada any natural no generi
cap tipus de deducció salarial per al personal funcionari de
l’administració autonòmica.
2. Que les baixes d’IT per malalties infeccioses i/o
contagioses estigui exclosa de tot tipus de reducció salarial.
Palma, a 21 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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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'Assumptes
Institucionals i Generals.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la greu crisi
sanitària patida a Sierra Leona, és urgent que es possibiliti el
més ràpidament possible el projecte d'intervenció per contribuir
al control de l'epidèmia.
Crisi sanitària patida per la població de l'Àfrica Central

la província de Koinadugu (Sierra Leona) a l’Hospital de
Kabala, amb l’objectiu de contribuir al control de l’epidèmia, al
tractament dels malalts infectats, i a l’aïllament de la zona de
l’hospital on estan ingressats els malalts per possibilitar que la
resta de l’hospital pugui funcionar i evitar el contagi de més
persones, per enfortir la capacitat de resposta dels equips mèdics
i evitar la propagació de l’epidèmia. Aquest projecte
d’intervenció tendria 40.094 beneficiaris directes de la població
de Kabala.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encomanar la gestió d’aquest projecte al Fons
Mallorquí de Solidaritat perquè aquest treballi conjuntament
amb Metges del Món Balears per poder desenvolupar el projecte
d’intervenció a l’Hospital de Kabala.

L’epidèmia de l’ebola afecta diferents països centre africans
posant de manifest les greus mancances sanitàries i assistencials
d’aquests països. Hospitals que no semblen hospitals, absència
absoluta de medicaments i equipaments essencials, malalts
d’ebola que moren al carrer... La greu situació sanitària que
tenen aquests països s’agreuja cada dia que passa fent que
l’extensió d’aquesta malaltia impedeixi donar atenció als
malalts.

Palma, a 20 d'octubre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Davant aquesta situació, l’ajuda sanitària ha de ser una de
les prioritats mundials en matèria de cooperació internacional en
la mesura que determina directament les possibilitats de vida o
de mort de milions de persones que depenen directament dels
dispositius sanitaris i contribueix a minvar l’extensió
d’epidèmies i d’altres malalties prevalents, com és el cas
d’aquesta epidèmia de l’ebola.
Nombrosos països focalitzen els seus esforços en programes
preventius i d’atenció primària bàsica en Àfrica subsahariana
perquè és sens dubte la regió del món amb majors mancances i
taxes de mortalitat; Una regió assolada per la fam, les guerres,
les migracions, les sequeres i les pandèmies; un escenari on
milions de persones lluiten cada dia de la seva vida per no
morir.
Els pressuposts de l’Estat en matèria de cooperació
internacional pel desenvolupament han caigut un 60%, arribant
a un insuficient 0,1% del PIB, el nivell més baix de la seva
història que ens situa en un dels darrers llocs a nivell mundial.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 9633/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Salut, sobre la seva gestió envers el nou Hospital
de Can Misses i la implementació del servei de radioteràpia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, conformement amb els articles 183 i 100
i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre la seva
gestió envers el nou Hospital de Can Misses i la implementació
del servei de radioteràpia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Per tot l’exposat, en consideració a les necessitats sanitàries
de la població subsahariana, de les condicions en què han de
treballar els sanitaris per eradicar l’epidèmia de l’ebola, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

Ordre de Publicació
Proposició no de llei
B)
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la crisi sanitària que està patint la població de l’Àfrica Central
i se solidaritza amb el personal sanitari que està atenent els
malalts, aquells que continuen posant en risc la seva vida, i
aquells que han mort contagiats.

RGE núm. 9689/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Director General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, sobre les línies generals a aplicar en la gestió de l'Ens
Públic.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la mort dels dos religiosos sanitaris i el contagi de l’auxiliar
d’infermeria de l’Hospital Carlos III.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra i amb la Resolució de Presidència
sobre aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb 150.000i un projecte d’intervenció a

BOPIB núm. 170 - 24 d'octubre de 2014
solAlicita la compareixença del Sr. Director General de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la dita
comissió, per tal d'informar sobre les línies generals a aplicar en
la gestió de l'Ens Públic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
B)

Tramitació pel procediment d'urgència de la InterpelAlació
RGE núm. 9436/12, relativa a política del Govern en
l'aplicació de la Llei de bon govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9950/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que, d'acord
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 de les iniciatives no legislatives, la
interpelAlació indicada es tramiti per aquest procediment.

RGE núm. 9921/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les previsions del Govern en
relació amb assegurar que el llegat artístic de Sa Nostra resti
a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la comissió pertinent, que en aquest cas és la de
Cultura, Educació i Esports, recapti la compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats per tal d'informar
sobre les previsions del Govern en relació amb assegurar que el
llegat artístic de Sa Nostra resti a les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 5749/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9960/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta que la
proposició no de llei esmentada, relativa a modificació de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears i publicada al
BOPIB núm. 153, de 30 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8245/14,
relativa a rebuig social a infraestructures energètiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9897/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 164,
de 12 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 9071/14, relativa a dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9991/14,
presentat per la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, publicada al BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

C)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9925/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre d'enguany, fins al
proper dia 11 de novembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet l'escrit RGE núm. 9627/14,
presentat pel diputat Sr. Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la seva renúncia al càrrec de
vicepresident de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet l'escrit RGE núm. 9628/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada
que a la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, la diputada Sra. Maria Pilar
Sansó i Fuster substituirà el diputat Sr. Jaume Carbonero i
Malberti.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2014, admet l'escrit RGE núm. 9826/14,
presentat pel diputat Sr. Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la seva renúncia al càrrec de
secretari de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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