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AI) RGE núm. 10175/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a consulta externa amb especialista a l'Hospital de Manacor.
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per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
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AO) RGE núm. 10181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital de Formentera.
11339
AP) RGE núm. 10182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital de Manacor.
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AQ) RGE núm. 10183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital de Menorca.
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AR) RGE núm. 10184/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Son Llàtzer.
11340
AS) RGE núm. 10185/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Universitari de Son Espases.
11340
AT) RGE núm. 10186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa.
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AU) RGE núm. 10187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca.
11340
AV) RGE núm. 10188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera.
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AX) RGE núm. 10189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.
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AY) RGE núm. 10190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca.
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AZ) RGE núm. 10191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer.
11341
BA) RGE núm. 10192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son Espases.
11341
BB) RGE núm. 10193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Eivissa.
11341
BC) RGE núm. 10194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Inca.
11341
BD) RGE núm. 10195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Formentera.
11341
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BE) RGE núm. 10196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Manacor.
11341
BF) RGE núm. 10197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Menorca.
11342
BG) RGE núm. 10198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Son Llàtzer.
11342
BH) RGE núm. 10199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases.
11342
BI) RGE núm. 10200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a hospitals
públics.
11342
BJ) RGE núm. 10201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
a hospitals públics.
11342
BK) RGE núm. 10202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
a hospitals públics.
11342
BL) RGE núm. 10203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a l'Hospital
Verge de la Salut.
11342
BM) RGE núm. 10204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòleg/oga
a l'Hospital Verge de la Salut.
11343
BN) RGE núm. 10205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (I).
11343
BO) RGE núm. 10206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (II).
11343
BP) RGE núm. 10207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (III).
11343
BQ) RGE núm. 10208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (IV).
11343
BR) RGE núm. 10209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (V).
11343
BS) RGE núm. 10210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic (I).
11344
BT) RGE núm. 10211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic (II).
11344
BU) RGE núm. 10212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals prescrits per l'Ibsalut.
11344
BV) RGE núm. 10213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines
acollits al PADI.
11344
BX) RGE núm. 10214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat per Gran Hospital Can Misses, SA.
11344
BY) RGE núm. 10215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable
pagat per Gran Hospital Can Misses, SA.
11344
BZ) RGE núm. 10226/14, 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 31 d'octubre.
11345
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 10227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament del nou
director general d'IB3.
11346
B) RGE núm. 10258/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a retallades en sanitat pública.
11346
C) RGE núm. 10268/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa plana de 100
euros per a contractes fixos.
11346
D) RGE núm. 10269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira World
Travel Market.
11346
E) RGE núm. 10270/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte ISPIB en
línia.
11346
F) RGE núm. 10271/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
previstes en els ports autonòmics.
11346
G) RGE núm. 10272/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
les intermediacions en el SOIB.
11346
H) RGE núm. 10273/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a XVII edició
del Congrés estatal del voluntariat.
11347
I) RGE núm. 10274/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premis Hospitals
Top 20.
11347
J) RGE núm. 10275/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública.
11347
K) RGE núm. 10276/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
en la despesa del capítol 3 d'interessos en el pressupost general de la comunitat autònoma.
11347
L) RGE núm. 10278/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Palau
de Congressos.
11347
M) RGE núm. 10279/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística
d'Eivissa a la World Travel Market.
11347
N) RGE núm. 10280/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajornament de la
privatització d'AENA.
11348
O) RGE núm. 10281/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions a les
Illes Balears.
11348
P) RGE núm. 10282/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre la
desigualtat social.
11348
Q) RGE núm. 10283/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària.
11348
R) RGE núm. 10284/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció dels
beneficiaris de l'ajuda econòmica de dependència.
11348
S) RGE núm. 10285/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a les
entitats del tercer sector.
11348
T) RGE núm. 10304/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre la
desigualtat social.
11349
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10073/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb les minories de l'Orient Mitjà.

11349

B) RGE núm. 10133/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.
11350
C) RGE núm. 10134/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la qualitat dels serveis d'atenció a les persones usuàries
del Centre de Santa Rita a Ciutadella.
11351

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 7688/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma (1).
11351
B) A la Pregunta RGE núm. 7689/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma (2).
11351
C) A la Pregunta RGE núm. 7690/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma (3).
11351
D) A la Pregunta RGE núm. 7691/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma (4).
11352
E) A la Pregunta RGE núm. 7692/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma (5).
11352
F) A la Pregunta RGE núm. 7742/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes sanitàries,
carnis 2013.
11352
G) A la Pregunta RGE núm. 7743/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes sanitàries,
carnis 2014.
11352
H) A la Pregunta RGE núm. 7744/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes sanitàries,
peix 2013.
11352
I) A la Pregunta RGE núm. 7745/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes sanitàries, peix
2014.
11353
J) A la Pregunta RGE núm. 7748/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre projectes
portuaris.
11353
K) A la Pregunta RGE núm. 7749/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre projectes
11353
L) A la Pregunta RGE núm. 7750/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre projectes
portuaris (3).
11353
M) A la Pregunta RGE núm. 7757/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a actuacions a Tagomago.
11354
N) A la Pregunta RGE núm. 7758/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fondejos damunt posidònia
a Tagomago.
11354
O) A la Pregunta RGE núm. 7892/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions certificat de resident
2014.
11354
P) A la Pregunta RGE núm. 7893/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balconing 2014.
11354
Q) A la Pregunta RGE núm. 7900/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 25 de juliol.
11354
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R) A la Pregunta RGE núm. 7901/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 1 d'agost.
11355
S) A la Pregunta RGE núm. 7902/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 8 d'agost.
11355
T) A la Pregunta RGE núm. 7921/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a empreses turísticoresidencials.
11355
U) A la Pregunta RGE núm. 7941/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (I).
11355
V) A la Pregunta RGE núm. 7942/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (II).
11355
X) A la Pregunta RGE núm. 7943/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (III).
11355
Y) A la Pregunta RGE núm. 7944/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV).
11356
Z) A la Pregunta RGE núm. 7945/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (V).
11356
AA) A la Pregunta RGE núm. 7946/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (VI).
11356
AB) A la Pregunta RGE núm. 7947/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (VII).
11356
AC) A les Preguntes RGE núm. 7948/14 i 7949/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (VIII i IX).
11357
AD) A la Pregunta RGE núm. 7987/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a forma de funcionament
de la Illes Balears Film Comission (I).
11357
AE) A la Pregunta RGE núm. 7988/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a forma de funcionament
de la Illes Balears Film Comission (II).
11357
AF) A la Pregunta RGE núm. 8048/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de transports de
Mallorca (1).
11357
AG) A la Pregunta RGE núm. 8050/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de transports de
Mallorca (3).
11357
AH) A la Pregunta RGE núm. 8051/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de transports de
Mallorca (4).
11357
AI) A la Pregunta RGE núm. 8092/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte de publicitat del
Govern de les Illes Balears.
11358
AJ) A les Preguntes RGE núm. 8141/14 a 8144/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE, IVE
químiques i IVE quirúrgiques als hospitals públics i IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
11358
AK) A la Pregunta RGE núm. 8145/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
per IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
11358
AL) A la Pregunta RGE núm. 8146/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades.
11358
AM) A les Preguntes RGE núm. 8149/14 i 8150/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades amb solAlicitud d reintegrament de despeses i quantitats abonades per IVE a clíniques privades autoritzades
11358
amb solAlicitud de reintegrament de despeses.
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AN) A les Preguntes RGE núm. 8151/14 i 8152/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues als hospitals públics i ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics declarats objectors.
11359
AO) A la Pregunta RGE núm. 8159/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 29 d'agost.
11359
AP) A les Preguntes RGE núm. 8209/14, 8210/14, 8212/14 i 8213/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a lluita contra la plaga del becut vermell (I i II), a zones afectades pel becut vermell i a mecanismes de suport als afectats pel
becut vermell.
11359
AQ) A la Pregunta RGE núm. 8214/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a efectes del becut vermell
els propers anys.
11359
AR) A la Pregunta RGE núm. 8216/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de promoció
del programa de garantia juvenil (I).
11359
AS) A les Preguntes RGE núm. 8268/14 a 8272/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a incidències entre
pescadors de canya i banyistes a Mallorca (I a V).
11359
AT) A les Preguntes RGE núm. 8273/13 a 8287/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a incidències entre
pescadors de canya i banyistes a Menorca (I a V), a Eivissa (I a V) i a Formentera (I a V).
11360
AU) A la Pregunta RGE núm. 8320/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia.

11360

AV) A la Pregunta RGE núm. 8321/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (II).
11360
AX) A la Pregunta RGE núm. 8322/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (III).
11360
AY) A la Pregunta RGE núm. 8323/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (IV).
11360
AZ) A les Preguntes RGE núm. 8233/14 a 8235/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a quantitats
aportades pel Govern al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
11361
BA) A la Pregunta RGE núm. 8344/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a compliment acords Comissió
Bilateral-Ordenació Urbanística Sostenible.
11361
BB) A la Pregunta RGE núm. 8346/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a compliment acords Comissió
Bilateral - Pesca Marítima i Marisqueig.
11361
BC) A la Pregunta RGE núm. 8349/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliments acords Comissió
bilateral Llei turisme de les Illes Balears.
11361
BD) A la Pregunta RGE núm. 8360/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'assessorament
lingüística IB3, Vicepresidència.
11361
BE) A la Pregunta RGE núm. 8361/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'assessorament
lingüística IB3, Vicepresidència (II).
11362
BF) A la Pregunta RGE núm. 8364/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'assessorament
lingüística IB3, Vicepresidència (III).
11362
BG) A la Pregunta RGE núm. 8365/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'assessorament
lingüística IB3, Vicepresidència (IV).
11362
BH) A la Pregunta RGE núm. 8367/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rescissió contracte
assessorament lingüístic IB3.
11362
BI) A la Pregunta RGE núm. 8368/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rescissió contracte
assessorament lingüística IB3, Vicepresidència.
11362

11326

BOPIB núm. 173 - 7 de novembre de 2014

BJ) A la Pregunta RGE núm. 8390/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears.

11362

BK) A la Pregunta RGE núm. 8391/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
11363
BL) A la Pregunta RGE núm. 8392/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
11363
BM) A la Pregunta RGE núm. 8545/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions de l'Ens públic
Port de les Illes Balears.
11363
BN) A la Pregunta RGE núm. 8546/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenaments Ports de les
Illes Balears.
11363

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació pel procediment d'urgència de la InterpelAlació RGE núm. 7044/12, relativa a política del Govern en relació amb la
imatge i el model turístics.
11363
B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7600/14.

11364

C) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 9103/14 a 98111/14.

11364

D) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10100/14.

11364

E) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.
11364
F) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10282/14.

11364

4. INFORMACIONS
A) Cessament de personal eventual.

11364
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Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 7175/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aula
hospitalària de Can Misses (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8843/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació dels serveis d'atenció sanitària als
aeroports de Menorca i d'Eivissa. (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2014,
debaté la Pregunta RGE núm. 2009/14, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre integrat d'hostaleria i turisme. (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 d'Educació, Cultura i
Universitats.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8961/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a mesures contra la "financerització" de l'activitat turística: el
cas de l'Hotel Delta. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2014,
debaté la Pregunta RGE núm. 7177/14, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei d'atenció pedagògica a domicili. (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7603/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons social d'habitatges,
execució i millora a les Illes Balears. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
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La votació obtengué el resultat següent:
Ordre de Publicació
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9214/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de les
polítiques d'igualtat de tracte entre homes i dones. (BOPIB núm.
169, de 17 d'octubre de 2014).

B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre les línies d'actuació de la conselleria en la nova
etapa i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d'acord
amb el programa polític del Govern (RGE núm. 8845/14 i
8936/14).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2014,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari general,
del director general de Planificació i Infraestructures
Educatives, de la directora general d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional, del director general de Cultura de la cap
de Gabinet, de l'assessora i del cap de Premsa, informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.5. INFORMACIÓ
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 7176/14.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les línies d'actuació de la conselleria en la
nova etapa i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d'acord
amb el programa polític del Govern (RGE núm. 8844/14 i
8935/14).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de
2014, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat de la secretària
general, del director general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat del Servei, del director general d'Interior,
Emergències i Justícia, del gerent del GEIBSAU, del gerent de
l'EBAP, del director de l'112, del cap de Gabinet, del cap de
Premsa i de l'assessor del conseller, informà sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 d'octubre de 2014, la diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
retirà la pregunta esmentada, relativa a aula hospitalària de Can
Misses (II), publicada al BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 5227/14, presentat pel
coordinador de l'ONG Metges del Món-Illes Balears.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d'octubre de 2014, després del debat
corresponent, rebutjà, per 5 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció, l'escrit esmentat, per la qual cosa s'acordà no debatre
l'informe "Dos anys de reforma sanitària".
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 10163/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9436/12, relativa a
política del Govern en l'aplicació de la Llei de bon govern.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9436/12, relativa a política del Govern en l'aplicació de la Llei
de bon govern, la moció següent.
Política del Govern en l'aplicació de la llei de bon govern
Aquest parlament va aprovar, dia 31 de març de 2011, la
Llei 4/2011, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, que vigeix des de dia 10 d’abril de 2011, dia
següent en què fou publicada en el BOIB.
És una llei que tenia i té per objecte establir les mesures i les
línies d’actuació que han de permetre al Govern, a
l’Administració de la comunitat autònoma i als ens del sector
públic instrumental de les Illes Balears, actuar de conformitat
amb els principis i valors de la bona administració i del bon
govern, en el context de millora contínua de la qualitat de les
organitzacions i dels serveis públics que es presten a la
ciutadania i de la qualitat democràtica pel que fa a les
intervencions públiques i a l’acció de govern.
Per assolir aquest objectiu la llei establia i estableix una
sèrie de mandats dirigits al Govern i a la conselleria competent
en matèria de qualitat (la Conselleria d’Administracions
Públiques), alguns dels quals s’havien de complir en els
terminis que la mateixa llei fixava.
Han passat més de tres anys i mig des que vigeix aquesta llei
i queden moltes qüestions pendents que s’haurien de resoldre
aquesta legislatura.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista proposa la
següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears hagi menystingut la normativa autonòmica
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aplicant, en matèria de bon govern i bona administració, només
allò a què ve obligat per la normativa estatal.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a identificar, en el portal de transparència, aquells
indicadors que despleguen el contingut de la Llei 4/2011, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment del mandat contingut a l’article 5 de
la Llei 4/2011, i a fer públiques, a la pàgina web i a un apartat
específic, les condicions d’accés de la ciutadania al conjunt
d’arxius i registres de l’Administració de la comunitat autònoma
i dels organismes i les entitats que en depenen, com també als
documents que es troben en poder seu.
4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears, aquesta legislatura, no hagi promogut la
confecció dels pressuposts participatius, possibilitant a la
ciutadania que opini sobre l’ordre de prioritats en el capítol
d’inversions, mitjançant mecanismes de democràcia directa,
estructurats degudament o altres processos o instruments
participatius, d’acord amb el mandat que es conté a l’article 6.f)
de la Llei 4/2011.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari de
l’article 23 de la Llei 4/2011, referit a la qualitat en la gestió.
6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no hagi complert el termini establert a la
disposició final primera de la Llei 4/2011, per dur a terme el
desplegament reglamentari de l’article 32 de la llei, referit al
Govern en funcions, i l’insta a dur a terme aquest desplegament
abans que acabi la legislatura i l’actual govern entri en funcions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears a
dur a terme el desplegament de l’article 33 de la Llei 4/2011,
establint els esquemes de governança, d’acord amb el mandat
que es conté en el punt 3 del referit article.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari previst
a l’article 39 de la Llei 4/2011, referit a la informació sobre
retribucions i declaracions patrimonials dels membres del
Govern i dels alts càrrecs.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears no ha complert el termini establert a l’article
42.2 de la Llei 4/2011, atès que no ha aprovat l’acord que,
elaborat a proposta del conseller competent en matèria de
qualitat, havia de determinar el contingut i el sistema
d’elaboració i de gestió de la Memòria de l’anàlisi de l’impacte
normatiu, i l’insta a fer-ho, d’acord amb el mandat que es conté
al referit article 42.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari de les
previsions contingudes a l’article 43 de la Llei 4/2011, referit a
la responsabilitat social de l’administració autonòmica i dels ens
del sector públic instrumental.
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11. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no hagi complert amb l'obligació establerta
a l’article 46.2 de la Llei 4/2011, de determinar anualment la
relació d’intervencions públiques prioritàries de les quals
s’havien de fer les avaluacions corresponents i que tampoc no
ha dut a terme ni ha encomanat l’avaluació d’aquelles que
superen o han superat els cinc milions d’euros i l’insta a complir
aquest mandat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa l'Oficina d’Avaluació Pública de
les Illes Balears, en compliment del que disposen els articles 50
i següents de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 10101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cridades
a l'112 per fumigacions indiscriminades. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10102/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (I). (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10103/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (II). (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10104/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (III). (Mesa de 5
de novembre de 2014).
RGE núm. 10105/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (IV). (Mesa de 5
de novembre de 2014).
RGE núm. 10106/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (V). (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10107/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (VI). (Mesa de 5
de novembre de 2014).

RGE núm. 10108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària (VII). (Mesa de 5
de novembre de 2014).
RGE núm. 10109/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment dels centres educatius (I). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10110/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment dels centres educatius (I). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10111/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment dels centres educatius (III). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10112/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment dels centres educatius (IV). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10113/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (I). (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10114/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (II). (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10115/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (III). (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10116/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (IV). (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10136/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Servei d'orientació laboral (I). (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10137/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Servei d'intermediació laboral (I). (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10138/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Servei d'intermediació laboral (II). (Mesa de 5 de novembre de
2014).
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RGE núm. 10139/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Servei d'orientació(II). (Mesa de 5 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10173/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
d'Inca. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10140/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixin
a la promoció turística de les Illes Balears. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10174/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Formentera. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10141/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10175/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Manacor. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de
grau de medicina. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10176/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Menorca. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10165/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10166/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10167/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10168/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10169/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10170/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10171/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari
de Son Espases. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10172/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
d'Eivissa. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10177/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10178/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10179/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10180/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10184/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10185/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 5
de novembre de 2014).
RGE núm. 10187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. (Mesa
de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Formentera. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de novembre
de 2014).

RGE núm. 10197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Menorca. (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases. (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
hospitals públics. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques a hospitals públics. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques a hospitals públics. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/oga a l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (I). (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (II). (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (III). (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (IV). (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (V). (Mesa de 5 de novembre de
2014).
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RGE núm. 10210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (II). (Mesa de
5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fumigacions aèries contra la processionària (I)
Va estudiar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori si existia alguna alternativa viable a la utilització del
Dimilín per procedir a les fumigacions aèries contra la
processionària que tengués un menor impacte en la salut
humana i el medi ambient?

RGE núm. 10213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i
nines acollits al PADI. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10214/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat per Gran Hospital Can Misses, SA. (Mesa
de 5 de novembre de 2014).
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Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
C)

RGE núm. 10215/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable pagat per Gran Hospital Can Misses, SA. (Mesa de 5
de novembre de 2014).

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

RGE núm. 10226/14, 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 31 d'octubre.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).

Fumigacions aèries contra la processionària (II)
El titular dels mitjans aeris que han operat per fer possible
les fumigacions aèries contra la processionària comptava amb
tots els certificats exigits per la normativa europea?

Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 28 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
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'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

D)

Cridades a l'112 per fumigacions indiscriminades

Fumigacions aèries contra la processionària (III)

Quantes cridades ha rebut des del mes d'octubre fins a
l'actualitat el telèfon d'emergències 112, denunciant o demanant
ajuda per fumigacions indiscriminades?

Atès que algunes de les zones que han rebut les fumigacions
aèries contra la processionària a Mallorca eren zones
residencials o properes a zones residencials, va preveure la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori mesures
específiques de gestió de risc per tal de vetllar perquè no es
produïssin efectes adversos per a la salut?

Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 28 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

E)

H)

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

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

Fumigacions aèries contra la processionària (IV)

Fumigacions aèries contra la processionària (VII)

En cas d'haver previst la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori mesures específiques de gestió de risc per
tal de vetllar per tal que no es produïssin efectes adversos per a
la salut, fruit de les fumigacions aèries impulsades per la
mateixa conselleria, en què consistien aquestes mesures?

Pensa la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
prendre mesures de suport a les persones afectades per les
fumigacions aèries contra la processionària?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 28 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
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fumigacions aèries contra la processionària (V)
Els mitjans aeris emprats per a les fumigacions aèries contra
la processionària estan equipats amb els accessoris necessaris
per minimitzar la deriva de la polvorització?

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.
Obres de millora i manteniment dels centres educatius (I)
Relació de les obres de millora i manteniment dels centres
educatius dutes a terme des de juliol de 2011 fins a juliol de
2014 a l'illa de Mallorca.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 28 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
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fumigacions aèries contra la processionària (VI)
Ha respost la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori a les cartes de protesta adreçades per diferents
ajuntaments, referides a les conseqüències o als efectes negatius
de les fumigacions aèries contra la processionària?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Obres de millora i manteniment dels centres educatius (II)
Relació de les obres de millora i manteniment dels centres
educatius dutes a terme des de juliol de 2011 fins a juliol de
2014 a l'illa de Menorca.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
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Obres de millora i manteniment dels centres educatius (III)

compten amb la part corresponent dels 27.7 milions d'euros
anunciats pel president del Govern de les Illes Balears.

Relació de les obres de millora i manteniment dels centres
educatius dutes a terme des de juliol de 2011 fins a juliol de
2014 a l'illa d'Eivissa.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
O)

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.
Obres de millora i manteniment dels centres educatius (IV)
Relació de les obres de millora i manteniment dels centres
educatius dutes a terme des de juliol de 2011 fins a juliol de
2014 a l'illa de Formentera.

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.
Actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (III)
Relació de les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius de l'illa d'Eivissa que
compten amb la part corresponent dels 27.7 milions d'euros
anunciats pel president del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
P)
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.
Actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (I)
Relació de les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius de l'illa de Mallorca que
compten amb la part corresponent dels 27.7 milions d'euros
anunciats 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (IV)
Relació de les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius de l'illa de Formentera
que compten amb la part corresponent dels 27.7 milions d'euros
anunciats pel president del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Q)
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Actuacions per millorar les infraestructures dels centres
educatius (II)
Relació de les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius de l'illa de Menorca que

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 d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Servei d'orientació laboral (I)
Quants d'orientadors treballen en data de 3 de novembre de
2014 a cadascuna de les oficines del SOIB?
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Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Servei d'intermediació laboral (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixin
a la promoció turística de les Illes Balears
Quines són les entitats titulars de cadascun dels projectes
presentats a la convocatòria de subvencions en espècie per a
esdeveniments que contribueixen a la promoció turística de les
Illes Balears durant el 2014?

Quants de treballadors exerceixen les funcions
d'intermediació laboral a cadascuna de les oficines del SOIB a
3 de novembre de 2014?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
V)

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Servei d'intermediació laboral (II)

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 de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Subvencions en espècie per al foment del producte turístic
Quines són les entitats titulars de cadascun dels projectes
presentats a la convocatòria de subvencions en espècie per al
foment del producte turístic el 2014?

Quina és la titulació de cadascuna de les persones que
treballen en les funcions d'intermediació laboral a cadascuna de
les oficines del SOIB?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
X)

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 conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Servei d'orientació (II)
Amb quines entitats té el Govern acord per a l'exercici del
Servei d'orientació a les Illes Balears?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estudis de grau de medicina
Ha signat la Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les
Illes Balears un concert o conveni amb la Universitat Europea
de Mallorca en relació amb els estudis de grau de medicina?
Palma, a 30 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital
d'Eivissa
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Eivissa, per especialitat a dia 31 d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Manacor, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Z)

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

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

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

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Inca, per especialitat a dia 31 d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Formentera, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Son Llàtzer, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

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

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Formentera, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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.

AI)

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital d'Eivissa

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

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Eivissa, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Manacor, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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.

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.

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital d'Inca

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

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Inca, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Menorca, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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.

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.
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l'Hospital Son Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Son Llàtzer, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital Universitari de Son Espases
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Universitari de Son Espases, per
especialitat a dia 31 d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Formentera, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
d'Eivissa

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Manacor, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Eivissa, per especialitat a dia 31 d'octubre de 2014.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Menorca, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Inca, per especialitat a dia 31 d'octubre de 2014.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

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.

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Son Llàtzer, per especialitat a dia 31 d'octubre de
2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
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.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Universitari de Son Espases, per especialitat a dia 31
d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de
Formentera realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Mancor
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
realitzades el mes d'octubre de 2014.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa
durant el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca durant
el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera
durant el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari
de Son Espases realitzades el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor
durant el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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IVE a hospitals públics

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.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca
Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca
durant el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
IVE químiques a hospitals públics
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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer
durant el mes d'octubre de 2014.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

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.

IVE quirúrgiques a hospitals públics

Quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de
Son Espases durant el mes d'octubre de 2014.
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes d'octubre de 2014?

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.

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

IVE a l'Hospital Verge de la Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes d'octubre de
2014?
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Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Ginecòleg/oga a l'Hospital Verge de la Salut
Hi ha hagut ginecòleg i ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a les clíniques privades autoritzades (I)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes
d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a les clíniques privades autoritzades (III)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
IVE a les clíniques privades autoritzades (IV)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
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.
IVE a les clíniques privades autoritzades (II)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossades per clínica privada, el mes d'octubre de
2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
IVE a les clíniques privades autoritzades (IV)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per clínica
privada, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

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.

Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I)

Nins i nines acollits al PADI

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes d'octubre de 2014?

Quants de nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat,
el mes d'octubre de 2014?

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Cànon preestablert pagat per Gran Hospital Can Misses, SA

Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (II)
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes d'octubre de 2014 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Cànon variable pagat per Gran Hospital Can Misses, SA

Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes d'octubre de 2014, especificant-ne el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes d'octubre de 2014 el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital Can
Misses, SA, desglossades per conceptes?
Palma, a 31 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 31
d'octubre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 31 d'octubre de 2014?
Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
del nou director general d'IB3. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10258/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a retallades en sanitat pública.
(Mesa de 5 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10275/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre
diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació
pública. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10276/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
baixada en la despesa del capítol 3 d'interessos en el
pressupost general de la comunitat autònoma. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10278/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Palau de Congressos. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10279/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística d'Eivissa a la World Travel Market. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10280/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajornament de la privatització d'AENA. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10281/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions a les Illes Balears. (Mesa de 5 de novembre de
2014).
RGE núm. 10282/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre
la desigualtat social. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10268/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa
plana de 100 euros per a contractes fixos. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10283/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció sanitària. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10269/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fira World Travel Market. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10284/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reducció dels
beneficiaris de l'ajuda econòmica de dependència. (Mesa de 5
de novembre de 2014).

RGE núm. 10270/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
ISPIB en línia. (Mesa de 5 de novembre de 2014).
RGE núm. 10271/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions previstes en els ports autonòmics. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10272/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de les intermediacions en el SOIB. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10273/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
XVII edició del Congrés estatal del voluntariat. (Mesa de 5 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10274/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premis
Hospitals Top 20. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

RGE núm. 10285/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport a les entitats del tercer sector. (Mesa de 5 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10304/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre
la desigualtat social. (Segona sessió de la Mesa de 5 de
novembre de 2014).
Palma, a 5 de novembre 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, el diputat
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.

Nomenament del nou director general d'IB3

Fira World Travel Market

Pensa el Govern impulsar el nomenament d'un nou director
general d'IB3 sense carnet de partit i per majoria qualificada del
Parlament?

Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'assistència
a la fira World Travel Market celebrada recentment?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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.
Projecte ISPIB en línia

Retallades en sanitat pública
Quines conseqüències han tingut i poden tenir les retallades
o l'eliminació de més de 1.300 places de treballadors i la política
de no substitucions de les seves baixes durant aquesta
legislatura?

Quins són els objectius que persegueix la Conselleria
d'Administracions Públiques amb la posada en marxa del
projecte ISPIB en línia?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Tarifa plana de 100 euros per a contractes fixos

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Inversions previstes en els ports autonòmics
Podria explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports les
inversions previstes en els ports autonòmics?

Quants de treballadors s'han beneficiat a les Illes Balears de
la tarifa plana de 100 euros per a contractes fixos?

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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
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Conveni amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques sobre diverses actuacions de coordinació en matèria
de contractació pública

Augment de les intermediacions en el SOIB
Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat
l'augment de les intermediacions en el SOIB?

Sr. Conseller d'Hisenda, que suposarà el conveni amb el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre diverses
actuacions de coordinació en matèria de contractació pública
que va autoritzar recentment el Consell de Govern?

Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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

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

XVII edició del Congrés estatal del voluntariat
Por informar-nos, Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, dels continguts i objectius de la XVII edició del
Congrés estatal del voluntariat que se celebrarà a Palma de
Mallorca properament?

Baixada en la despesa de capítol 3 d'interessos en el pressupost
general de la comunitat autònoma
Com valora el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts la
baixada en la despesa del capítol 3 d'interessos dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma?

Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
María José bauzá i Alonso.

Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

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

Premis Hospitals Top 20
Palau de Congressos
Quina valoració fa el Sr. Conseller de Salut del fet que a la
XV edició dels premis Hospitals Top 20, organitzada per la
companyia d'informació sanitària IASIST, entre els seleccionats
figurin l'Hospital Universitari de Son Espases i l'Hospital de
Manacor?

Sr. Conseller de Turisme, quan preveu que estarà acabat el
Palau de Congressos de Palma?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Promoció turística d'Eivissa a la World Travel Market
Sr. Conseller de Turisme, com valora la promoció turística
d'Eivissa a la World Travel Market?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció sanitària
Sr. President, creu que els ciutadans de les Illes Balears
reben una bona atenció sanitària?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ajornament de la privatització d'AENA
Pensa el Sr. Conseller de Turisme aprofitar l'ajornament de
la privatització d'AENA per emprendre noves iniciatives per
mantenir la seva titularitat i gestió públiques?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president 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.
Reducció dels beneficiaris de l'ajuda econòmica de dependència
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com explica el Govern la reducció dels beneficiaris de
l'ajuda econòmica a la dependència en els darrers mesos?
Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Prospeccions a les Illes Balears
Sr. Conseller de Turisme i Esports, quina opinió li mereixen
al Govern les declaracions del ministre Soria respecte que no
pot descartar que a les Illes Balears hi hagi prospeccions?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 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.

Suport a entitats del tercer sector

P)

Com valora la consellera de Família i Serveis Socials que
una entitat del tercer sector com Alcari hagi de tancar per manca
de suport de les administracions?

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.
Combatre la desigualtat social
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, que fa la seva
conselleria per combatre la desigualtat social a les Illes Balears?

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
Fina Santiago i Rodríguez.
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d’autogovern laic i democràtic, al marge del règim d’Al- Asaad
i de l’oposició jihadista.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Aquest procés està sent atacat pels grups terroristes. Milers
de persones han abandonat les seves cases a Kopbane i es
concentren a la frontera turca amb el temor que el seu destí sigui
el mateix que el d’altres pobles de l’Iraq i Síria, patint vexacions
i assassinats colAlectius a mans de grups jihadistes.

Combatre la desigualtat social

A la vegada, en alguns països de l’Orient Mitjà hi ha una
clara persecució, èxode o exili forçat contra les minories
religioses, culturals i ètniques. D’entre les diferents confessions
religioses que pateixen assetjament i persecució les esglésies
cristianes ocupen un lloc preeminent. Alguns episodis més
dramàtics s’han viscut a Síria i Iraq. En la mateixa situació es
troben els xiïtes en territori majoritàriament sunnita, els
yazidistes o els assiriocaldeus.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, que fa la seva
conselleria per combatre la desigualtat social a les Illes Balears?
Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

A la Declaració Universal dels Drets Humans de 10 de
desembre de 1948, els estats es van comprometre a respectar i
a fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics,
socials i culturals entre els quals s’inclou el dret de qualsevol
persona a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

Ordre de Publicació
RGE núm. 10073/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solidaritat amb les minories de l'Orient Mitjà, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

Per tots aquests motius el grup parlamentari MÉS presenta
per al debat la següent
Proposició no de llei

RGE núm. 10133/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les morts i
persecucions basades en motius religiosos o ètnics que pateixen
les diverses minories, especialment la cristiana i yazidita de
l’Orient Mitjà. El Parlament de les Illes Balears creu fermament
que les diferents cultures i confessions religioses tenen en comú
la recerca de la convivència i la pau i no pas l’enfrontament.

RGE núm. 10134/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir la qualitat dels serveis d'atenció a les
persones usuàries del Centre de Santa Rita a Ciutadella, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 5 de novembre de 2014).

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les iniciatives promogudes per institucions internacionals per
tal de condemnar i aturar les morts i persecucions basades en
motius religiosos o ètnics que pateixen les diverses minories,
especialment la cristiana i yazidita de l’Orient Mitjà.

Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Solidaritat amb les minories de l'Orient Mitjà
Des de fa uns mesos la població de Kobane, a la regió de
Rojava, al nord de Síria, està resistint contra els intents dels
jihadistes de l’Estat Islàmic de l’Iraq i el Llevant per ocupar
aquesta ciutat fronterera amb Turquia. Des de l’any 2012
aquesta zona de Síria poblada històricament per kurds i altres
minories no àrabs ha portat a terme una autèntic procés

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè utilitzi totes les vies diplomàtiques possibles per influir
i demanar a la comunitat internacional que intervingui en acció
d’emergència per aturar el genocidi de les minories kurda i
assiriocaldea de Síria i dels cristians de l’Iraq a mans de
l’organització criminal de l’Estat Islàmic.
Palma, a 27 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere
Exposició de motius
El proper 28 de desembre es compliran deu anys de
l’aprovació pel ple del Congrés dels Diputats de la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere. Aquesta llei, coneguda
popularment com Llei integral, ha suposat un revulsiu en tots els
seus aspectes i s’ha consolidat com un model internacional.
En aquests moments, el balanç de l’aplicació de les mesures
ja desenvolupades d’aquesta llei demostra la necessitat de
mantenir un ampli consens social i polític i de culminar el seu
desenvolupament.
No obstant això, malgrat la utilitat i el reconeixement
internacional rebut per la Llei integral, les dones continuen
patint aquesta violència i el nombre d’assassinats no disminueix,
sinó que augmenta. Només durant el mes d’agost, vuit dones
van ser assassinades per les seves parelles o exparelles, la xifra
més elevada dels darrers quatre anys.
Front a aquesta realitat, la Llei integral es veu amenaçada
per les contínues retallades pressupostàries en matèria d’igualtat
en general (33% aquesta legislatura) i de violència de gènere en
particular (22% des de l’arribada al Govern del Partit Popular)
i també per algunes de les reformes legislatives que s’han
emprés, entre elles la de Règim Local i la LOMQE.
És per tot això que es fa necessari augmentar els esforços
contra la violència de gènere, tornar a colAlocar-la com a
prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema de
protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures
que s’han anat desmantellant en els darrers anys.
Atès que en breu serà dia 25 de novembre, data que va ser
designada com a Dia Internacional de l’eliminació de la
violència contra les dones, moment en el qual és important
realitzar activitats adreçades a sensibilitzar la ciutadania en
relació amb aquest tipus de violència, i perquè la tolerància zero
ha de ser un valor de la societat en el seu conjunt, el Grup
Socialista en el Parlament de les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no reduir recursos, ni serveis, ni pressuposts per
a combatre la violència de gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la sensibilització sobre la violència
de gènere, la detecció dels casos i el suport a les víctimes i als
seus fills i filles menors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar l’aplicació de la Llei de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere en coordinació
amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i
estatals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern d’Espanya que els
ajuntaments i ens locals recuperin expressament les
competències en igualtat i violència de gènere, amb una dotació
pressupostària suficient, en l’àmbit de les competències
respectives, a l’objecte d’aplicar en la seva integritat i de
manera eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a:
1. Adoptar totes les mesures que permetin l’aplicació
efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.
2. Reposar els fons pressupostaris retallats.
3. Desenvolupar en tot el país el sistema de seguiment
integral dels casos de violència de gènere.
4. Impulsar la implantació dels mitjans telemàtics i avaluar
aquesta implantació en colAlaboració amb el Consell General
del Poder Judicial.
5. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per
augmentar la seva eficiència i garantir la seva aplicació en
tot el seu territori.
6. Impulsar, juntament amb les comunitats autònomes, la
finalització de la implantació de les unitats de valoració
integral de violència de gènere en tot el territori.
7. Avançar en una major formació i especialització de tots
els professionals que intervenen front a aquesta violència i
garantir que qualsevol modificació que s’hagi de produir en
les estructures desenvolupades per perseguir aquesta
violència no perdi l’especialització.
8. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa
sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones,
conegut com el Conveni d’Istanbul.
9. Realitzar les reformes en el Codi Penal, en la Llei
Orgànica del Poder Judicial, en el Codi Civil i en la Llei de
Procediment Penal, amb l’objectiu de fer més efectives la
protecció i la tutela penal de la seguretat dels fills i filles
menors que pateixen la violència de gènere en el seu nucli
familiar, d'assegurar el pronunciament exprés del jutge
respecte de la necessitat d’adoptar mesures especifiques
sobre el règim de custodia, visites, cura i educació dels fills
i filles, en vista a una major seguretat i atenció, així com les
mesures provisionals concretes, incloent altres mesures
d’assistència i protecció social integral.
10. Trametre aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les
Corts Generals.
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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 Socials
i Drets Humans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Garantir la qualitat dels serveis d’atenció a les persones usuàries
del Centre de Santa Rita a Ciutadella

Ordre de Publicació
A)

Exposició de motius
Els darrers anys han estat i són noticia de manera reiterada
deficiències en la necessària qualitat d’atenció a les persones
ateses al Centre Sociosanitari de Santa Rita a Ciutadella, malalts
i familiars dels malalts han denunciat públicament la falta greu
de personal per l'increment de les persones ateses.

A la Pregunta RGE núm. 7688/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma
(1). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
A què es deuen els retards de fins a 30 minuts o més que
s'estan donant durant aquest estiu al servei de metro de Palma
dependent de l'SFM?

Hem de recordar, que tal com estableix la Llei 4/2009, de 11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears, a l'article 4, que
defineix els principis rectors dels serveis socials, “els poders
públics assumeixen la responsabilitat de donar resposta als
problemes socials, per la qual cosa assignen els necessaris
recursos financers, humans i tècnics; regulen i supervisen els
recursos privats i públics i asseguren la prestació de serveis amb
qualitat tant a l’àmbit públic om al privat”.

No consten els retards alAlegats, a excepció feta de la
incidència d'una unitat en el tren de l'última circulació del dia 28
d'agost. Circulació 5142, amb sortida de la UIB a les 18.55.

Per tal de resoldre el conflicte, l’administració disposa
segons estableix la llei un mecanisme prou important, la
implantació de sistemes de gestió de qualitat dels serveis, i el
pla de qualitat és l’instrument bàsic per assegurar el
desenvolupament i l’aplicació dels criteris de qualitat, aquest
Pla de Qualitat ha de fomentar, des de la formació continuada
i l’estabilitat laboral del personal professional, la millora
continuada de les activitats i les prestacions socials, així com
promoure la màxima participació de tots els sectors implicats en
la detecció d’insuficiències i la proposta de solucions.

B)

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

Ordre de Publicació

I atès que correspon al Govern de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 94 de la mateixa llei de serveis socials, amb la
participació dels consells insulars, establir els criteris i els
estàndards mínims i òptims de qualitat de les activitats i les
prestacions de serveis socials, així com establir els mecanismes
d’avaluació i garantia del compliment dels criteris de qualitat,
per tal de donar en aquest marc de la Llei de serveis socials una
resposta als malalts i familiars del Centre Sociosanitari de Santa
Rita de Ciutadella, presentem per al seu debat i aprovació al
Parlament la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, amb la participació del Consell Insular de Menorca,
impulsar l’aprovació d’un pla de qualitat per al Centre
Sociosanitari de Santa Rita de Ciutadella, com instrument bàsic
per assegurar el desenvolupament i l'aplicació dels criteris i
requisits de qualitat dels serveis del centre, així com els
mecanismes o procediments de participació de les persones
usuàries i les seves famílies, i els mecanismes d’avaluació i
garantia del seu compliment.

A la Pregunta RGE núm. 7689/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma
(2). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Per quin motiu no s'ha fet una neteja adequada de les
andanes del servei de metre durant aquest estiu?
El servei de neteja ha de mantenir els mateixos estàndards
que la resta de l'any. No consta cap reclamació en aquest sentit.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 7690/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma
(3). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quin ha estat el nombre d'usuaris del metro de Palma
durant el mes de juliol?
Els usuaris del metro de Palma en el mes de juliol:
Línia 1 de metro: 17.216 usuaris.
Línia 2 de metro: 5.990 usuaris.
Total: 23.206 usuaris
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Alertes productes carnis any 2013
Ordre de Publicació

Aliment

Motiu

Establiments implicats

fuet

cos estrany

1

D)
A la Pregunta RGE núm. 7691/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma
(4). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quantes queixes per brutícia al metro de Palma ha rebut la
SFM durant el mes de juliol?
Ordre de Publicació
Des de la gerència d'SFM ens informen que, una vegada
consultades les seves bases de dades, no s'ha rebut cap
reclamació relacionada amb la falta de neteja, ni en les estacions
ni en els vagons.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

G)
A la Pregunta RGE núm. 7743/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes
sanitàries, carnis 2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes carnis a les Illes Balears, entre els mesos
de gener i juny de 2014.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 7692/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a metro de Palma
(5). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quantes queixes respecte al retard en el metro de Palma ha
rebut la SFM durant el mes de juliol?
Des de la gerència de SFM ens informen que, una vegada
consultades les seves bases de dades, no s'ha rebut cap queixa
referida a retards en les línies de metro.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Alertes alimentàries notificades pel sistema coordinat
d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI)
Alertes productes carnis (1r semestre 2014)
Aliment

Motiu

Establiments implicats

salsitxó
nuggets de pollastre
embotits

etiquetat incorrecte: no
declaració de soja
metall
salmonelAla

2
3
1

Alertes alimentàries que no han requerit notificació pel sistema
coordinat d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI). S'han
gestionat directament amb l'operador econòmic afectat o amb
les autoritats competents dels establiments d'origen
Alertes productes carnis any 2013

Ordre de Publicació

Aliment

Motiu

Establiments implicats

embotits

etiquetat incorrecte:
manca de data de
caducitat

1

F)
A la Pregunta RGE núm. 7742/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes
sanitàries, carnis 2013. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes carnis a les Illes Balears el 2013.
Alertes alimentàries notificades pel sistema coordinat
d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI).
Alertes productes carnis any 2013
Aliment

Motiu

Establiments implicats

carn
preparats carnis
preparats carnis
preparats carnis
carn
carn
preparats carnis

addictiu no autoritzat
CSM
CSM
CSM
traçabilitat
traçabilitat
salmonelAla

1
16
13
1
4
2
1

Alertes alimentàries que no han requerit notificació pel sistema
coordinat d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI). S'han
gestionat directament amb l'operador econòmic afectat o amb
les autoritats competents dels establiments d'origen

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 7744/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes
sanitàries, peix 2013. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes de peixateria a les Illes Balears el 2013.
Alertes alimentàries notificades pel sistema coordinat
d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI).
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Alertes productes de peixateria any 2013
Aliment

Motiu

Establiments implicats

llagosta
ostres
peix
peix
peix
calamar
musclos
cloïsses
musclos

sulfits
norovirus
dioxines
listeria
additiu no autoritzat
metall pensant (cadmi)
toxina diarreica
norovirus
toxina diarreica

1
1
1
1
1
4
2
2
2

mantingudes i acords sobre aquesta qüestió durant la
legislatura?
Un dels membres del Consell d'Administració de Ports IB és
el president de l'Autoritat Portuària i al Consell d'Administració
de l'Autoritat Portuària hi ha 4 representants del Govern de les
Illes. Ambdós consells d'administració es reuneixen
mensualment.
Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 7745/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alertes
sanitàries, peix 2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Se solAlicita detall complet de les alertes produïdes en el
sector dels productes de peixateria a les Illes Balears, entre els
mesos de genera juny del 2014.
Alertes alimentàries notificades pel sistema coordinat
d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI).
Alertes productes de peixateria (1r semestre 2014)
Aliment

Motiu

Establiments implicats

cloïsses
peix
escopinyes

norovirus
metall pesant (mercuri)
norovirus

59
3
1

Alertes alimentàries que no han requerit notificació pel sistema
coordinat d'intercanvi ràpid d'informació (SCIRI). S'han
gestionat directament amb l'operador econòmic afectat o amb
les autoritats competents dels establiments d'origen
Alertes productes de peixateria (1r semestre 2014)
Aliment

Motiu

Establiments implicats

sípia congelada
peix
peix escolar

metall pesant (cadmi)
presència de paràsit
defectes d'etiquetatge:
informació al
consumidor en relació
amb els riscos pel
consum d'un peix que
pot resultar tòxic segons
el tipus de preparació

1
1

1

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 7748/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre
projectes portuaris. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Quins són els mecanismes de coordinació entre Ports de les
Illes Balears i Ports de l'Estat, pel que fa a la política
portuària que es desenvolupa a la CAIB? Especificar reunions
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Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7749/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre
projectes portuaris (2). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Pensa el Govern que és coherent com està fent Ports de
l'Estat plantejar projectes d'ampliació portuària com el del
Molinar o el Club de Mar, sense tenir en compte les influències
i impactes d'un sobre l'altre, tenint en compte que ambdós
estan a molt poca distància i formen part del continu de la
badia de Palma?
Ports de l'Estat no planteja cap projecte, els projectes són
plantejats pels concessionaris.
Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 7750/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coherència entre
projectes portuaris (3). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Ha manifestat el Govern, directament o a través de Ports
de les Illes Balears, davant Ports de l'Estat o l'Autoritat
Portuària, la seva opinió sobre els projectes d'ampliació i
modificació del Molinar i del Club de Mar? Quan i en quins
termes?
En el tràmit de consultes prèvies, l'Autoritat Portuària va
demanar informes a Ports IB sobre el projecte del Molinar. La
resposta de l'informe tècnic va ser que el projecte del Molinar
o afecta a Ports IB. En relació al Club de mar no s'ha fet cap
consulta.
Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació

M)

I per tant no hi consta iniciat cap expedient sancionador
referent a fondeig sobre posidònia.

A la Pregunta RGE núm. 7757/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a actuacions a
Tagomago. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en relació a les
denúncies ciutadanes sobre control d'accés de les petites
embarcacions a l'illot de Tagomago, així com els
desplaçaments en helicòpter que es produeixen a diari, durant
aquest estiu?
Consultada la base de dades de renúncies i sancions en
espais de rellevància ambiental, des del juny de 2007 fins al 17
de setembre de 2014 (dades de les quals es disposa d'informació
a la base de dades) no consta cap denúncia ni de particular, ni
dels agents de Medi Ambient, ni del Seprona, ni de cap altra
institució sobre control d'accés d'embarcacions a l'entorn de
l'illa de Tagomago.
En referència als desplaçaments en helicòpter, si consta un
expedient de denúncia (EN 105/14) obert arrel d'un fax de
denúncia fet pel regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i
Activitats de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, rebut a la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic, en data 3 de setembre de 2014, adreçat a l'Agència
Estatal de Seguretat Aèria, en el qual s'informa que en diverses
ocasions durant la present temporada turística un helicòpter ha
realitzat operacions d'enlairament i aterratge a l'illot de
Tagomago. A la vegada s'indica que les imatges de l'helicòpter
realitzant tals operacions es podien consultar al blog digital
anomenat: http://elobservadorsolidario.blogspot. com.es/2010
09 01 archive. html.
Atès que la informació que apareix en el blog és del 2010,
s'ha solAlicitat a l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu que ens
indiqui si disposa d'informació que acrediti la realització
d'aquests vols d'helicòpter en dades més recents, per tal de
poder iniciar, en el seu cas, expedient sancionador administratiu
per infracció en matèria d'espais de rellevància ambiental.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació

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

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 7892/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions certificat
de resident 2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears durant
2014 davant AENA i el Ministeri de Foment perquè les
companyies aèries deixin de demanar als usuaris de les Illes el
certificat de resident?
Segons el RDL 1/2014, de 24 de gener, de reforma en
matèria d'infraestructures i transports i altres mesures de
caràcter econòmic, a partir de l'1 de novembre les companyies
aèries, marítimes i els seus agents han d'estar incorporats al
sistema SARA.
Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 7893/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balconing 2014.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Donat que ja duim 22 joves morts pel fenomen anomenat
"balconing" dins el 2014, tornam a demanar, com ja vàrem fer
amb les preguntes RGE número 9206 i 9207/13 quin seguiment
específic fa la Conselleria de Turisme i Esports d'aquest tema,
i quines iniciatives duu a terme aquesta Conselleria per
sensibilitzar els turistes i prevenir el problema.
Segons dades de les administracions competents, el nombre
de precipitats pels balcons que han mort enguany són, 3, un
50% menys de l'any 2013.

N)
A la Pregunta RGE núm. 7758/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fondejos damunt
posidònia a Tagomago. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Ha obert cap expedient sancionador la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en relació als fondejos
damunt les praderies de posidònia a l'entorn de Tagomago,
publicitat a les xarxes socials pels mateixos usuaris del "beach
club"?
Consultada la base de dades de renúncies i sancions en
espais de rellevància ambiental, des del juny de 2007 fins al 17
de setembre de 2014 (dades de les quals es disposa d'informació
a la base de dades) no consta cap denúncia ni de particular, ni
dels agents de Medi Ambient, ni del Seprona, ni de cap altra
institució sobre fondejos damunt praderies de posidònia a
l'entorn de l'illa de Tagomago.

Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 7900/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 25 de juliol.
((BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 25 de juliol de 2014?
25. Acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia al director
general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la
competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa
corresponent a la pròrroga de l'expedient de contractació del
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servei de manteniment correctiu, evolutiu i implantació de les
aplicacions sanitàries d'HP en diverses àrees de salut i en
diversos hospitals de l'Ibsalut.
Palma, 6 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 7901/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 1 d'agost.
((BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 1 d'agost de 2014?
No n'hi va haver cap.
Palma, 6 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Palma, 10 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 7941/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Quines empreses o entitats es van presentat al concurs de
servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?.
La identitat de l'empresa que es va presentar al concurs
consta en l'acta de data 12 d'agost de 2014, igualment publicada
en el perfil del contractant de l'EPRTVIB. En qualsevol cas
s'indica que només es va presentar l'Associació Paraula-Centre
de Serveis Lingüístics de les Illes Balears.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 7902/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 8 d'agost.
((BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 8 d'agost de 2014?
15. Proposta d'acord d'autorització de l'expedient de despesa
a favor del Servei de Salut.
16. Proposta d'acord pel qual s'aprova el límit màxim de
despesa no financera per a l'exercici 2015, d'acord amb la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Palma, 6 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 7942/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Qui eren les persones que formaven part de la mesa que va
adjudicar el concurs de servei d'assessorament lingüístic per
a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
Els membres de la mesa de contractació varen ser designats
per l'òrgan de contractació en data 4 d'agost de 2014, i es
publicà, igual que la resta de documentació en el perfil del
contractant de l'EPRTVIB, accessible a través de la seva web
corporativa al qual hi pot accedir lliurement qualsevol
interessat.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 7921/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a empreses
turísticoresidencials. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

X)

Quantes empreses turístiques i residencials (d'acord amb
la definició de la Llei del turisme (art. 47) hi ha d'alta a la
Comunitat? Es demana: Comparativa 2012 i 2014 i distribució
per illes.

A la Pregunta RGE núm. 7943/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (III). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

Actualment no hi ha cap empresa turística i residencial (de
les previstes a l'article 47 de la Llei de turisme) inscrita a
Mallorca. Pel que fa a la resta d'illes, el consells insulars són els
competents en aquesta matèria.

Ordre de Publicació

Quins arguments a favor va valorar la mesa de
contractació per adjudicar el servei d'assessorament lingüístic
per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
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En les actes publicades en el perfil del contractant (actes de
20 i 21d'agost) consta la valoració dels criteris d'adjudicació
establerts en el plec, informació que es dóna per reproduïda,
donat que a aquestes hi pot accedir qualsevol interessat.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 7944/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (IV). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).
Quins arguments ha emprat la mesa de contractació per
declarar desert el concurs del servei d'assessorament lingüístic
per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
En les actes publicades en el perfil del contractant consten
els arguments de la mesa en base als que la mesa va proposar a
l'òrgan de contractació la declaració de la licitació com deserta
(en concret a l'acta del 22 d'agost de 2014) informació que es
dóna per reproduïda, donat que a la mateixa hi pot accedir
qualsevol interessat.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7946/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (VI). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Qui era la persona responsable de donar les directrius a
l'empresa o entitat adjudicatària del servei d'assessorament
lingüístic per la l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears?
En el plec consta que els responsables del contracte eren el
director d'Informatius d'IB3 Televisió i el cap d'Informatius
d'IB3 Ràdio.
A la base 23.1 del plec de clàusules administratives consta
igualment que: "aquests adoptin les decisions i donin al
contractista les ordres i instruccions necessàries a fi d'assegurar
la realització correcta de la prestació pactada i que correspon a
aquests la direcció i inspecció de l'execució del contracte, i que
podran ser auxiliats per colAlaboradors que integrin l'equip de
direcció".
Santa Ponça, 3 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7947/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (VII). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 7945/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a concurs de servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (V). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

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

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

En el plec consta que els responsables del contracte eren el
director d'Informatius d'IB3 Televisió i el cap d'Informatius
d'IB3 Ràdio.
A la base 23.1 del plec de clàusules administratives consta
igualment que: "aquests adoptin les decisions i donin al
contractista les ordres i instruccions necessàries a fi d'assegurar
la realització correcta de la prestació pactada i que correspon a
aquests la direcció i inspecció de l'execució del contracte, i que
podran ser auxiliats per colAlaboradors que integrin l'equip de
direcció".
L'estructura que ocupa és la que està definida en
l'organigrama de l'EPRTVIB.

Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Z)

De la simple lectura dels plecs, que reiteram consta publicats
en el perfil del contractant, es pot obtenir la resposta que se
solAlicita en aquest cas.
No hi ha dubte que es tractava d'implantar el model
lingüístic de l'EPRTVIB, ja existent, que qualsevol licitant
interessat en el presentació del servei ha de conèixer.
Santa Ponça, 3 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Santa Ponça, 3 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 7948/14 i 7949/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
concurs de servei d'assessorament lingüístic per a l'Ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (VIII i IX). (BOPIB núm.
163, de 5 de setembre de 2014).
Es va especificar a les bases del concurs del servei
d'assessorament lingüístic per a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears que existiria una persona amb l'autoritat de
marcar les directrius a l'empresa o entitat adjudicatària del
servei esmentat? En quin apartat de les bases esmentades es va
explicar que existiria aquesta persona?
Sens dubte, consta en la base 24.1 (entre les obligacions del
contractista) el següent:
24.1 El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les
estipulacions contingudes en aquest Plec de clàusules
administratives particulars, i observarà fidelment el que
estableix el Plec de prescripcions tècniques, així com les
instruccions que, si escau, li doni per escrit el responsable del
contracte designat per l'òrgan de contractació.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7987/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a forma de
funcionament de la Illes Balears Film Comission (I). (BOPIB
núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, existeix algun
document (conclusions, acta o similar) on figuren les propostes
que van manifestar les diferents conselleries del Govern de les
Illes Balears a les reunions mantingudes per a l'elaboració de
la Llei d'audiovisual de les Illes Balears en referència a la
forma de funcionament de la Illes Balears Film Comission?
D'aquestes reunions no s'estenen actes.
Palma, 12 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7988/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a forma de
funcionament de la Illes Balears Film Comission (II). (BOPIB
núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, en la seva
opinió quins són els mecanismes adequats (al que es refereix
a la seva resposta de 8/8/2014) per aconseguir la màxima
eficiència i efectivitat entre la Illes Balears Film Comission i
organismes similars de les Illes Balears?
Aquells que es decideixin, al si de la Comissió, de la Illes
Balears Film Comission.
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Palma, 12 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8048/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de
transports de Mallorca (1). ((BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quantes reclamacions ha rebut el Consorci de Transports
de Mallorca durant el primer semestre de 2014?
Entre l'1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2014 s'han
rebut 1.470 reclamacions, 1.485 menys que en el mateix període
de 2011 (2.955).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 8050/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de
transports de Mallorca (3). ((BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quantes reclamacions ha derivat el Consorci de Transports
de Mallorca als concessionaris dels serveis de transport públic
per autobús?
Entre l'1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2014 s'han
derivat 381 reclamacions a les empreses concessionàries
d'autobusos, 224 més que en el mateix període de 2011 (157).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 8051/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de
transports de Mallorca (4). ((BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quins són els principals assumptes que apareixen a les
reclamacions dels usuaris del Consorci de Transports de
Mallorca?
Principals assumptes: (els mateixos que 2011).
- Reclamacions motivades per problemes tecnològics amb
el funcionament de la targeta intermodal.
- Reclamacions per problemes relatius al compliment dels
horaris dels serveis.
- Reclamacions per problemes amb el personal de SFM i
amb xofers de les empreses d'autobusos.
- Reclamacions per manca de places als autobusos o per
baixa qualitat en les prestacions els autobusos i trens
(climatització, incomoditat dels seients...).
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El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació

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

AI)
A la Pregunta RGE núm. 8092/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte de
publicitat del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 163,
de 5 de setembre de 2014).
Per quin motiu es troba en fase de resolució el contracte de
publicitat del Govern de les Illes Balears?
La resolució del contracte es va acordar per l'incompliment
per part de l'empresa adjudicatària de les obligacions detallades
en el quadre de criteris d'adjudicació del contracte de plec de
clàusules administratives particulars, com també d'altres
previstes al llarg del plec de prescripcions tècniques, de
clàusules administratives particulars i de la mateixa oferta del
contractista.
Palma, 23 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8146/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, el mes
d'agost de 2014?
A data d'avui no es disposa de les dades corresponents al
mes d'agost.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 8141/14 a 8144/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE,
IVE químiques i IVE quirúrgiques als hospitals públics i IVE
a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs, IVE
químiques i IVE quirúrgiques s'han realitzat als hospitals
públics de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospitals, el mes d'agost de 2014? Quantes interrupcions
voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a l'Hospital Verge de
la Salut, el mes d'agost de 2014?
Total IVE hospitals públics (1/08/2014 - 31/08/2014.

H. Son Espases
H. Verge de la Salut
H. Son Llàtzer
H. Manacor
H. Comarcal d'Inca
H. General Mateu Orfila
H. Can Misses
H. Formentera
Total Illes Balears

Quím.
5
26
26
11
13
11
25
1
118

Quirúrg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
5
26
26
11
13
11
25
1
118

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8145/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 8149/14 i 8150/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud d
reintegrament de despeses i quantitats abonades per IVE a
clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament de despeses. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes d'agost de 2014? Quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma i tenen
solAlicitud de reintegrament de despeses autoritzades pel Servei
de Salut, desglossat per clínica privada, el mes d'agost de
2014?
Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 8151/14 i 8152/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics i ginecòlegs i
ginecòlogues als hospitals públics declarats objectors. (BOPIB
núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes d'agost de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes d'agost de 2014?
Total ginecòlegs hospitals agost 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

33

22

13

16

12

9

2

Ginecòlegs objectors de consciència agost 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

30

10

6

9

5

3

0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 8159/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 29 d'agost.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 29 d'agost de 2014?
22. Proposta d'acord pel qual es concedeix una bestreta
extraordinària reintegrable, per raons d'interès públic, a favor
del Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra
Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma".
23. Proposta de decret pel qual es disposa el cessament de la
secretària general de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.
Palma, 6 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 8209/14, 8210/14, 8212/14 i
8213/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a lluita contra la plaga del becut vermell (I i
II), a zones afectades pel becut vermell i a mecanismes de
suport als afectats pel becut vermell. (BOPIB núm. 164, de 12
de setembre de 2014).
A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

11359

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 8214/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a efectes del becut
vermell els propers anys. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre
de 2014).
Creu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que la plaga del becut vermell continuarà afectant la nostra
comunitat autònoma durant els propers anys?
El morrut roig és un fitòfag invasor que s'ha instalAlat dins
els nostres ecosistemes urbans i periurbans on hi ha molta
presència de palmàcies.
De les dades de palmeres afectades que disposa la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, es pot
intuir que estem a una fase d'estabilització de la corba de
creixement poblacional (tipus sigmoidea) i que per tant, a partir
d'ara, les poblacions de plaga aniran disminuint, degut sobretot
a la resposta per part de la ciutadania i de les administracions
que han adoptat una sèrie de mesures de control eficaces perquè
a aquest fet es donés.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 8216/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de
promoció del programa de garantia juvenil (I). (BOPIB núm.
164, de 12 de setembre de 2014).
Quin cost de publicitat ha tengut la campanya de promoció
del programa de garantia juvenil per la Conselleria de
Presidència?
Cap.
Palma, 22 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 8268/14 a 8272/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a
incidències entre pescadors de canya i banyistes a Mallorca (I
a V). (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).
Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de
canya i banyistes a les platges de Mallorca els anys 2009,
2010, 2011, 2012 i 2013?
La coincidència a l'estiu de banyistes i pescadors de canya
a les platges provoca una competència per l'espai que no sempre
acaba en forma d'incidència comunicada per escrit.
Pel que fa a l'any 2009 en tenim registrada una interposada
el 29/10/2009.
Pel que fa a l'any 2010 en tenim registrada una interposada
el 03/08/2010.
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Pel que fa a l'any 2011 en tenim registrada una interposada
el 13/09/2012.
Pel que fa a l'any 2012 en tenim registrada una interposada
el 23/04/2012.
Pel que respecta a l'any 2013 en tenim registrades dues
interposades una el 02/05/2013 i l'altra el 06/11/2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 8273/13 a 8287/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a
incidències entre pescadors de canya i banyistes a Menorca (I
a V), a Eivissa (I a V) i a Formentera (I a V). (BOPIB núm.
164, de 12 de setembre de 2014).
Quantes incidències s'han registrat entre pescadors de
canya i banyistes a les platges de Menorca, Eivissa i
Forementera els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?
No ho sabem des del moment que, des de l'entrada en vigor
de la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als
Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en
matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, d'aquestes
competències se'n fan càrrec els consells insulars.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 8320/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Coneix el Govern el projecte d'aerolínia impulsat per un
grup d'empresaris menorquins?
Tant el director general de Ports i Aeroports com el
conseller varen rebre l'any 2012 a dues persones físiques
residents a Menorca, que varen aportar un esborrany d'un
projecte de posada en marxa d'una aerolínia de capital 100%
privat. Els promotors no es varen identificar com un grup
d'empresaris menorquins.
Palma, 22 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Fernández Llabrés.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 8321/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
S'han reunit (quantes vegades i en quines dates) el Govern
amb els impulsors del projecte d'aerolínia menorquina?
Des de la Conselleria de Turisme s'han mantingut reunions
amb els promotors del projecte sempre que ho han solAlicitat,
concretament les reunions han estat 3:
- Els dies 16 de gener de 2012 i 15 d'abril de 2013 amb el
conseller i el director general de Ports i Aeroports.
- El dia 20 de desembre de 2012 amb el director general de
Ports i Aeroports.
Palma, 19 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 8322/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (III).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
S'ha elaborat o s'ha encomanat des del Govern cap informe
que valori la viabilitat del projecte d'aerolínia impulsat per
empresaris menorquins?
Des del Govern no s'ha elaborat ni encarregat cap informe.
El projecte presentat defensava, en aquell moment, la titularitat
privada del 100% del capital, entre grans accionistes i petites
participacions, sense més concreció.
Palma, 19 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 8323/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nova aerolínia (IV).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Quina és la valoració que fa el Govern del projecte
d'aerolínia menorquina?
Qualsevol iniciativa privada que tengui com a objectiu
millorar i optimitzar la connectivitat és sempre ben vista des del
Govern.
Palma, 19 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
AZ)
A les Preguntes RGE núm. 8233/14 a 8235/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
quantitats aportades pel Govern al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial (I a III). BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).
Quines quantitats ha aportat el Govern al Consorci Serra
de Tramuntana Patrimoni Mundial durant els anys 2012, 2013
i 2014?
El Govern no ha aportat cap quantia econòmica al Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial durant els anys 2012,
2013 i 2014.
Palma, 23 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 8344/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a compliment acords
Comissió Bilateral-Ordenació Urbanística Sostenible. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Com i quan preveu el Govern donar compliment als acords
de la Comissió Bilateral entre l'Administració de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2012, de
13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible?
El compliment dels acords de la Comissió Mixta Bilateral
entre l'Administració de l'Estat i el Govern de les Illes Balears
en relació amb la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents
per a l'ordenació urbanística sostenible s'ha materialitzat en
diferents articles i disposicions de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'ordenació i ús del sòl.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 8346/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a compliment acords
Comissió Bilateral - Pesca Marítima i Marisqueig. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Com i quan preveu el Govern donar compliment als acords
de la Comissió Bilateral entre l'Administració de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei 6/2013, de
7 de novembre, de pesca marítima i marisqueig?
El Govern té previst introduir els acords esmentats a la Llei
Agrària que s'està tramitant actualment.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 8349/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliments acords
Comissió bilateral Llei turisme de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Com i quan preveu el Govern donar compliment als acords
de la Comissió Bilateral entre l'Administració de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears?
En referència al grau de compliment de l'acord de la
Comissió Bilateral de cooperació Administració general de
l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
cal esmentar el següent:
Tots els punts de l'Acord estan recollits en l'esborrany
d'avantprojecte de Decret de desenvolupament de la Llei 8/2012
que, en l'àmbit de les seves competències, ha elaborat el Govern
de les Illes Balears, i que en aquests moments està en tràmits
d'audiència pública.
En concret:
Els compromisos del punt 1 de l'Acord es recullen en
l'article 10.3 in fine de l'esborrany.
Els compromisos adquirits en el punt 2 es compleixen en el
sentit que no s'ha desenvolupat reglamentàriament l'exigència
d'un règim de garanties i responsabilitats als mediadors turístics
ni a les centrals de reserva (en aquest sentit l'esborrany esmentat
només desenvolupa els mediadors turístics en l'article 115,
sense exigir dites garanties i responsabilitats). Pel que fa a la
derogació del segon paràgraf del punt 1 de l'article 59 de la Llei
8/2012, es procurarà promoure la derogació en la propera llei
que promogui el govern i que ens permeti incloure-la.
Els compromisos adquirits en el punt 3 de l'Acord es
recullen en els articles 137 i 142 de l'esborrany d'avantprojecte
de Decret.
Això al marge de millores que es puguin fer en la redacció
del text final i que encara poguessin reforçar més aquests
compromisos.
En resum, es pot afirmar que tots els compromisos
s'incorporaran al 100% en el Decret, i que es promourà la
derogació legislativa del segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article
59 de la Llei 8/2012.
Palma, 22 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 8360/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei
d'assessorament lingüística IB3, Vicepresidència. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
SolAlicitam còpia dels plecs de clàusules tècniques i
administratives del concurs per a la contractació d'un servei
d'assessorament lingüístic per a IB3?
Tota la documentació relativa al procediment d'adjudicació
(entre la qual es troben els plecs tècnics i administratius) per a
la contractació del servei de lingüistes s'ha publicat en el perfil
del contractant de l'EPRTVIB accessible a través de la seva
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pàgina web corporativa a la que pot accedir lliurement qualsevol
interessat.
Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 8361/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei
d'assessorament lingüística IB3, Vicepresidència (II). (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
SolAlicitam còpia de les actes de les diferents reunions de
la mesa de contractació del concurs per a la prestació d'un
servei d'assessorament lingüístic per a IB3?
Tota la documentació relativa al procediment d'adjudicació
(entre la qual es troben les actes) per a la contractació del servei
de lingüistes s'ha publicat en el perfil del contractant de
l'EPRTVIB accessible a través de la seva pàgina web
corporativa a la que pot accedir lliurement qualsevol interessat.

Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 8367/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rescissió contracte
assessorament lingüístic IB3. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).
Per quin motiu va rescindir l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears el contracte amb Paraula per a la prestació
del servei d'assessorament lingüístic a la Ràdio i a la Televisió
públiques de les Illes Balears?
L'EPRTVIB no va rescindir el contracte amb Paraula atès
que el contracte no es va adjudicar a Paraula. El procediment es
va declarar desert.
Totes les actes i notificacions s'han publicat al perfil del
contractant de l'EPRTVIB al que qualsevol persona hi pot
accedir.
Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 8364/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei
d'assessorament lingüística IB3, Vicepresidència (III). (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
SolAlicitam còpia del contracte entre l'EPRTVIB i Paraula
per a la prestació del servei d'assessorament lingüístic a la
Ràdio i a la Televisió Públiques de les Illes Balears?
No existeix cap contracte donat que el procediment es
declarà desert.
Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 8365/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei
d'assessorament lingüística IB3, Vicepresidència (IV). (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
SolAlicitam còpia de l'acta de la rescissió entre l'EPRTVIB
i Paraula per a la prestació del servei d'assessorament
lingüístic a la Ràdio i la Televisió Públiques de les Illes
Balears?
No existeix aquesta acta, atès que el procediment es declarà
desert. No hi ha contracte després no hi ha rescissió.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 8368/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rescissió contracte
assessorament lingüística IB3, Vicepresidència. (BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).
Per quin motiu v a rescindir l'EPRTVIB el contracte amb
paraula per a la prestació del servei d'assessorament lingüístic
a la Ràdio i la Televisió Públiques de les Illes Balears?
L'EPRTVIB no va rescindir el contracte amb Paraula atès
que el contracte no es va adjudicar a Paraula. El procediment es
va declarar desert.
Totes les actes i notificacions s'han publicat al perfil del
contractant de l'EPRTVIB al que qualsevol persona hi pot
accedir.
Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 8390/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Qui és la persona física que en nom de la Productora
Bujosa, SL signa el contracte amb IB3 Ràdio per a la
producció del programa Som Balears?
La persona física que signa en nom de la Productora Bujosa,
SL el contracte amb IB3 Ràdio per a la producció del programa
Som Balears és el Sr. Bartomeu Maura.
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Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 8391/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Quines persones consten, com equip de producció i/o
realització en el contracte entre la Productora Bujosa, SL i IB3
Ràdio per a la producció del programa Som Balears?
A l'annex al contracte d'encàrrec de producció la productora
és la Sra. Xesca Maura.
Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 8392/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Som Balears (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
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Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 8546/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenaments Ports
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Qui proposa el nomenament i qui nomena al màxim
responsable de l'ens Ports de les Illes Balears?
Els òrgans de Govern de Ports vénen regulats en la Llei
10/2005, de 21 de juny en els articles 26, 27, 28 i 29, recentment
modificats i canviada la seva numeració als articles 31 i
següents per la Llei 6/2014, de 18 de juliol.
Segons aquests preceptes, Ports IB s'estructura en:
1) President
2) Vicepresident
3) Consell d'Administració
4) Director Gerent
El president és el titular de la Conselleria competent en
matèria de ports, i el nomena el president de la CAIB. El
vicepresident és el director general competent en matèria de
ports i el nomena el Consell de Govern de la CAIB. Els
membres del Consell d'Administració són nomenats pel Consell
de Govern de la CAIB. I el director gerent, és nomenat pel
conseller en matèria de ports.
Palma, 29 de setembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Quina és la durada de vigència del contracte entre IB3
Ràdio i la Productora Bujosa, SL per a la realització del
programa Som Balears?
La vigència del contracte entre IB3 Ràdio i la Productora
Bujosa, SL per a la realització del programa Som Balears
finalitza el 29 desembre de 2014.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Santa Ponça, 29 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 8545/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a actuacions de l'Ens
públic Port de les Illes Balears. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).
Té coneixement la Direcció General de Ports i Aeroports
de totes les decisions i actuacions que dur a terme l'ens públic
Ports de les Illes Balears?
La Direcció Generals té coneixement de totes les decisions
i actuacions en matèria de política portuària. El dia a dia de les
qüestions administratives i de tramitació ordinària correspon a
cada una de les àrees de l'ens Ports IB.
Palma, 29 de setembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

A)

Tramitació pel procediment d'urgència de la InterpelAlació
RGE núm. 7044/12, relativa a política del Govern en relació
amb la imatge i el model turístics.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10098/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)

Ordre de Publicació
E)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7600/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10216/14, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a arxivament dels
expedients disciplinaris contra els directors dels IES de Maó,
publicada al BOPIB núm. 162, d'1 d'agost d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2015.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 5
de novembre de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 171, de 30 d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)

Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 9103/14 a 98111/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10217/14, del Grup Parlamentari Socialista, el qualifica com un
escrit de retirada d'iniciatives i, per tant, dóna per retirades les
preguntes esmentades, presentades per la diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea, relatives a contractacions de personal docent, a
aspirants a places de personal docent i a recursos presentats a la
selecció de personal docent els anys 2011, 2012 i 2013 (BOPIB
núm. 169, de 17 d'octubre d'enguany).

F)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10282/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en la segona
sessió de dia 5 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit
RGE núm. 10303/14, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10100/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a expedient del casino (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre
d'enguany) per la Pregunta RGE núm.10227/2014, relativa a
nomenament del nou director general d'IB3 (publicada en aquest
BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 23 de
juliol de 2014, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
4668/2014, de dia 23 de juliol de 2014, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Paula Torres i Costa,
com a personal eventual adscrita al servei del vicepresident
primer, Hble. Sr. Pere Palau i Torres, amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23), amb
efectes econòmics i administratius des de dia 23 de juliol de
2014, exclusivament mentre duràs la baixa per maternitat de la
Sra. Sandra Fernández i Navarro.
Atès que la llicència per maternitat de la Sra. Sandra
Fernández i Navarro s’inicià dia 11 de juliol de 2014 i finalitzà
dia 30 d’octubre de 2014.
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Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 23 de juliol de 2014, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1. El cessament de la Sra. Paula Torres i Costa com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrita al servei de l’Hble. Sr. Pere
Palau i Torres, vicepresident primer del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 30 d’octubre de 2014.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 30 d’octubre de 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.
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