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AU) RGE núm. 10508/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions als
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 10529/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
tributàries en relació amb l'activitat portuària. 11464

B) RGE núm. 10530/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
estació depuradora a Ferreries. 11464

C) RGE núm. 10531/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs escolar
"Consumopolis 10". 11464

D) RGE núm. 10532/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb Bankia
per potenciar les polítiques actives d'ocupació. 11464

E) RGE núm. 10533/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement
de la facturació i l'ocupació en el sector serveis. 11464

F) RGE núm. 10534/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
d'activitats amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. 11465

G) RGE núm. 10535/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció de
promoció turística de 2014. 11465

H) RGE núm. 10536/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou programa d'ajudes
per a les agrupacions de protecció civil. 11465

I) RGE núm. 10537/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat d'atenció
i suport a les relacions familiars. 11465

J) RGE núm. 10538/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a balanç de
les mesures per a la reforma de les administracions públiques. 11465

K) RGE núm. 10539/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions fetes per
cercar un nou director general de l'EPRTVIB. 11465

L) RGE núm. 10540/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'IBAVI. 11466

M) RGE núm. 10541/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
del finançament fins a final de legislatura. 11466
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N) RGE núm. 10542/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes. 11466

O) RGE núm. 10543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament.
11466

P) RGE núm. 10544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de la
situació a les Illes Balears. 11466

Q) RGE núm. 10545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats de reunions
oficials a Madrid. 11466

R) RGE núm. 10546/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència El Vilà
(Pollença). 11467

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 10404/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació de la disposició transitòria segona de la Llei 6/1997,
de sòl rústic. 11467

B) RGE núm. 10405/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de l'article 26 de la Llei 6/1997, de sòl rústic.
11467

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 6309/14, 6480/14, 6481/14 i 8448/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez,
relatives a agenda de la consellera els dies 23 de gener, 10 i 17 de febrer de 2014; i a reiteració de la pregunta relativa a agenda de la
consellera de 4 de juliol de 2013. 11467

B) A la Pregunta RGE núm. 7741/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a aclariment a la
Pregunta 6938/2014, dietes. 11468

C) A la Pregunta RGE núm. 7903/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris per considerar
una plaça docent vacant de difícil provisió. 11468

D) A la Pregunta RGE núm. 7896/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de l'emperador August.
11468

E) A la Pregunta RGE núm. 7897/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de l'emperador August
(II). 11468

F) A la Pregunta RGE núm. 7898/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de l'emperador August
(III). 11468

G) A la Pregunta RGE núm. 7899/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de l'emperador August
(IV). 11468

H) A la Pregunta RGE núm. 7989/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a docent en comissió de
serveis. 11469

I) A la Pregunta RGE núm. 8049/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de Transports de
Mallorca (2). 11469

J) A les Preguntes RGE núm. 8147/14 i 8148/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades facturades al Servei de Salut i quantitat abonada per IVE a clíniques privades autoritzades facturades al
Servei de Salut. 11469

K) A la Pregunta RGE núm. 8154/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines acollits al PADI.
11469

L) A la Pregunta RGE núm. 8156/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitats econòmiques
en concepte de cànon variable. 11469
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M) A la Pregunta RGE núm. 8157/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats anticipades
registrades. 11470

N) A la Pregunta RGE núm. 8211/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a palmeres afectades pel becut
vermell. 11470

O) A la Pregunta RGE núm. 8215/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures per combatre el
becut vermell. 11470

P) A la Pregunta RGE núm. 8266/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 5 de setembre. 11470

Q) A les Preguntes RGE núm. 8317/14 i 8318/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute amb
ASPANOB (I i II). 11470

R) A la Pregunta RGE núm. 8336/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a factures Grup de Comunicació
21, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 11471

S) A la Pregunta RGE núm. 8345/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment acords Comissió
Bilateral-Caça i Pesca Fluvial. 11471

T) A la Pregunta RGE núm. 8350/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment d'acord Comissió
Bilateral Mobilitat Administrativa. 11471

U) A la Pregunta RGE núm. 8351/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment d'acord Comissió
Bilateral -Coordinació de policies locals. 11471

V) A les Preguntes RGE núm. 8394/14 i 8396/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a reducció durada
dels graus a la UIB i a reducció durada dels graus a la UIB (III). 11471

X) A la Pregunta RGE núm. 8399/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEP Menorca. 11472

Y) A la Pregunta RGE núm. 8400/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEP Menorca (II).
11472

Z) A les Preguntes RGE núm. 8401/14 i 8402/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a CEP Menorca
(III i IV). 11472

AA) A la Pregunta RGE núm. 8403/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera. 11472

AB) A la Pregunta RGE núm. 8404/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (II). 11472

AC) A la Pregunta RGE núm. 8405/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (III).
11472

AD) A la Pregunta RGE núm. 8407/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (V). 11472

AE) A les Preguntes RGE núm. 8434/14 i 8435/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relatives
a regidors amb dedicació exclusiva amb càrrec als pressuposts de la CAIB i a batlles amb dedicació exclusiva amb càrrec als pressuposts
de la CAIB. 11473

AF) A la Pregunta RGE núm. 8449/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a incidències a Son
Espases, primer semestre de 2014. 11473

AG) A la Pregunta RGE núm. 8450/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
resposta ràpida a Son Espases 2013 i primer semestre de 2014. 11473

AH) A la Pregunta RGE núm. 8452/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a decomissos per
tuberculosi del 2000 fins a juliol 2014. 11473

AI) A la Pregunta RGE núm. 8453/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a decomissos per
tuberculosi del 2000 fins a juliol 2014 (II). 11474
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 8460/14, presentada per l'Hble, Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes de neteja
entre el 2011 i el 2014. 11474

AK) A les Preguntes RGE núm. 8461/14 i 8462/14, presentades per l'Hble, Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
contractes d'ajudant de cuina i de mosso de bugaderia entre el 2011 i el 2014. 11474

AL) A la Pregunta RGE núm. 8469/14, presentada per l'Hble, Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència juliol,
agost 2014. 11474

AM) A la Pregunta RGE núm. 8470/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Fusteret, juliol i agost 2014. 11475

AN) A la Pregunta RGE núm. 8471/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Mussol, juliol i agost 2014. 11475

AO) A la Pregunta RGE núm. 8472/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada centre Es
Pinaret, juliol i agost 2014. 11475

AP) A la Pregunta RGE núm. 8473/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa Medi
Obert, juliol i agost 2014. 11475

AQ) A la Pregunta RGE núm. 8474/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Fusteret, juliol i agost 2014. 11475

AR) A la Pregunta RGE núm. 8475/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Pinaret, juliol i agost 2014. 11476

AS) A la Pregunta RGE núm. 8476/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, juliol i agost 2014. 11476

AT) A la Pregunta RGE núm. 8477/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE juliol i agost
2014. 11476

AU) A la Pregunta RGE núm. 8484/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques juliol i agost 2014 (II). 11476

AV) A la Pregunta RGE núm. 8533/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 12 de setembre. 11477

AX) A les Preguntes RGE núm. 8547/14 i 8548/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a resposta del
Govern a la pregunta parlamentària relativa a les comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella (I i II). 11477

AY) A les Preguntes RGE núm. 8583/14 a 8587/14 i 8593/14 a 8597/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
relatives a despesa i inversions al Port de Ciutadella durant els anys 2010 a 2014; i a ingressos obtinguts del Port de Ciutadella durant
els anys 2010 a 2014. 11477

AZ) A les Preguntes RGE núm. 8588/14 a 8592/14 i 8598/14 a 8602/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
relatives a despesa i inversions al Port de Fornells durant els anys 2010 a 2014; i a ingressos obtinguts del Port de Fornells durant els anys
2010 a 2014. 11477

BA) A la Pregunta RGE núm. 8608/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Hotel Delta, gestions. 
11477

BB) A la Pregunta RGE núm. 8604/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fumigacions Eivissa.
11478

BC) A les Preguntes RGE núm. 8626/14 a 8633/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (I a IV) i a subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixen a
la promoció turística de les Illes (I a IV). 11478

BD) A la Pregunta RGE núm. 8634/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució mesures
excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (I). 11478
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BE) A la Pregunta RGE núm. 8635/15, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució mesures
excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (II). 11478

BF) A la Pregunta RGE núm. 8636/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució mesures
excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (III). 11479

BG) A la Pregunta RGE núm. 8637/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a control del Parc Natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 11479

BH) A la Pregunta RGE núm. 8678/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de la 19 de setembre. 11479

BI) A la Pregunta RGE núm. 8777/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  Institut d'Estudi Baleàrics
(I). 11480 

BJ) A la Pregunta RGE núm. 8778/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics (II). 11480

BK) A la Pregunta RGE núm. 8779/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics (III). 11480

BL) A la Pregunta RGE núm. 8804/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de menjador
escolar. 11481

BM) A la Pregunta RGE núm. 8820/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a vigilància reserves marines.
11481

BN) A la Pregunta RGE núm. 8835/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 26 de setembre. 11481

BO) A la Pregunta RGE núm. 8942/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes de la
fossa sèptica al CEIP Sant Jordi (II). 11481

BP) A la Pregunta RGE núm. 8943/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes del pati
del CEIP Es Vedrà. 11481

BQ) A la Pregunta RGE núm. 8944/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a amiant en CEIP
i IES. 11482

BR) A la Pregunta RGE núm. 8945/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a barreres
arquitectòniques en CEIP i IES. 11482

BS) A la Pregunta RGE núm. 8947/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre formatiu de
Can Marines (II). 11482

BT) A la Pregunta RGE núm. 8948/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre formatiu de
Can Marines (III). 11482

BU) A la Pregunta RGE núm. 8950/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP a Formentera
(I). 11482

BV) A la Pregunta RGE núm. 8951/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP a Formentera
(II). 11482

BX) A la Pregunta RGE núm. 9022/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 3 d'octubre. 11483

BY) A les Preguntes RGE núm. 9027/14, 9029/14 i 9030/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives
a Centre de Referència Nacional de Turisme (I i III). 11483

BZ) A la Pregunta RGE núm. 9028/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de Referència
Nacional de Turisme (II). 11483
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CA) A la Pregunta RGE núm. 9031/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de Referència
Nacional de Nàutica (II). 11483

CB) A la Pregunta RGE núm. 9032/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de Referència
Nacional de Formació Nàutica (III). 11483

CC) A les Preguntes RGE núm. 9033/14 a 9038/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a Formació
per a persones prioritàriament desocupades (I a VI). 11484

CD) A la Pregunta RGE núm. 9039/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Escola d'Hoteleria (I).
11484

CE) A la Pregunta RGE núm. 9040/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Escola d'Hoteleria (II).
11484

CF) A la Pregunta RGE núm. 9114/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística IB3.
11484

CG) A la Pregunta RGE núm. 9115/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística IB3
(II). 11484

CH) A la Pregunta RGE núm. 9116/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística IB3
(III). 11485

CI) A les Preguntes RGE núm. 9117/14 a 9120/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a estació marítima
del Port Vell de Ciutadella i a estació marítima del Port Vell de Ciutadella (II A IV). 11485

CJ) A la Pregunta RGE núm. 9163/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda del president
abril 2014. 11485

CK) A la Pregunta RGE núm. 9164/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pobresa infantil.
11485

CL) A la Pregunta RGE núm. 9290/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 10 d'octubre. 11486

CM) A la Pregunta RGE núm. 9692/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 11486

CN) A la Pregunta RGE núm. 9700/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA el 2013. 11486

CO) A la Pregunta RGE núm. 9713/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Institut Balear de la Joventut el 2013. 11486

CP) A la Pregunta RGE núm. 9721/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2013. 11486

CQ) A la Pregunta RGE núm. 9726/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2013. 11487

CR) A la Pregunta RGE núm. 9732/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Televisió de les Illes Balears, SA el 2013. 11487

CS) A la Pregunta RGE núm. 9735/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears el 2012. 11487

CT) A la Pregunta RGE núm. 9743/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA el 2012. 11487

CU) A la Pregunta RGE núm. 9756/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Joventut el 2012. 11487
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CV) A la Pregunta RGE núm. 9764/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2012. 11487

CX) A la Pregunta RGE núm. 9769/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2012. 11487

CY) A la Pregunta RGE núm. 9775/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Televisió de les Illes Balears, SA el 2012. 11488

CZ) A la Pregunta RGE núm. 9778/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears el 2014. 11488

DA) A la Pregunta RGE núm. 9786/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA el 2014. 11488

DB) A la Pregunta RGE núm. 9799/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Joventut el 2014. 11488

DC) A la Pregunta RGE núm. 9807/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2014. 11488

DD) A la Pregunta RGE núm. 9812/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2014. 11488

DE) A la Pregunta RGE núm. 9818/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Televisió de les Illes Balears, SA el 2014. 11489

DF) A la Pregunta RGE núm. 9941/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedició titulació estudis
(I). 11489

DG) A la Pregunta RGE núm. 9945/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes amb Grup de
Comunicació 21, IB3 Ràdio. 11489

DH) A la Pregunta RGE núm. 9946/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes amb Grup de
Comunicació 21, IB3 TV. 11489

DI) A les Preguntes RGE núm. 10015/14 i 10019/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relatives a convenis
de colAlaboració en matèria d'educació de persones adultes 2014-2015. 11489

3.17. INFORMACIÓ

A) Informació en relació amb la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 7368/14. 11489

B) Tramitació davant el Ple i per tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei 8673/14. 11490

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 7106/14. 11490

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 817/13. 11490

4. INFORMACIONS

A) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 19 de novembre de 2014, pel qual s'accepta la donació de l'escultura
"Monument a Torrent", de Pere Martínez "Pavía", a favor del Parlament de les Illes Balears. 11490

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014. 11491
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2014, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6045/14, relativa a protecció
de l'illa de Tagomago, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta les autoritats

competents en matèria urbanística, mediambiental i turística de
l’illa de Tagomago (Demarcació de Costes, Govern de les Illes
Balears, Consell d’Eivissa i Ajuntament de Santa Eulària d’Es
Riu) a fer complir la legalitat vigent i a aturar, de manera
immediata, totes aquelles activitats fora de la legalitat que
actualment s’hi practiquen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la protecció de l'illa de Tagomago i a
estudiar els tràmits necessaris per constituir la figura de Reserva
Natural. 

3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
declaració de l’illa de Tagomago com a Zona d’Especial
Conservació (ZEC) iniciada per acord del Consell de Govern de
10 d’octubre de 2014."

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10080/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de fumigacions aèries contra la
processionària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Gabriel Company.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10083/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció del teixit cultural de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre 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 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10081/14,
de l'Hble. Sra Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a traspàs de promoció turística just i suficient. (BOPIB
núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10258/14,
de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa
a retallades en sanitat pública. (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10269/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira World Travel Market.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10270/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes ISPIB en línia.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10278/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Palau de Congressos.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10281/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10380/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tancament de centres
assistencials. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10274/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a premis Hospitals TOP 20.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10099/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts 2015 i Pla d'equilibri
financer. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el sr. President del Govern de
les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10097/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperar serveis als
ciutadans. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10357/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a restriccions de personal als centres
de salut. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el sr. President del Govern de
les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10283/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 10163/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en l'aplicació de la Llei de bon govern. (BOPIB núm. 175, de 7
de novembre de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19

de novembre de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 6455/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització d'AENA. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de
2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de novembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9042/14, relativa a Llei de funció pública, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a reprendre les negociacions iniciades amb la Mesa
General de Funció Pública a fi d’aprovar un projecte de llei de
funció pública amb el compromís de tots per tal que pugui ser
aprovada amb el màxim consens polític possible dins aquesta
legislatura.

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel A, Jerez i Juan.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de novembre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4017/14, relativa a pla
de cribratge poblacional del càncer de còlon i recte a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut a implantar un programa de cribratge de càncer de còlon
i recte amb caràcter poblacional l’any 2015.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a promoure l’avaluació del risc familiar de càncer de
còlon i recte, incloent la indicació de realització d’estudi i
consell genètic d’aquelles persones que compleixen criteris de
risc de càncer hereditari per aquelles síndromes que disposen de
proves diagnòstiques i tinguin aplicabilitat clínica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a promoure en tots els àmbits una alimentació saludable
i practicar activitat física, i a vincular aquestes accions a la
prevenció del càncer de còlon i recte.
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A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Antònia Vallès i Ramis.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de novembre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5825/14, relativa a
triatge poblacional del càncer de còlon i recte, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que el 2015 posi en marxa el programa de triatge de
càncer colorectal, amb l’objectiu d’una implementació
progressiva amb la finalitat que escalonadament tota la població
estigui coberta per aquest programa.

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Antònia Vallès i Ramis.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de novembre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5059/14, relativa a
abonament de la targeta sanitària, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a modificar el termini de pagament de la targeta
sanitària, passant de 5 dies a 10 dies hàbils.

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Antònia Vallès i Ramis.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de
novembre de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 9820/14, relativa a paralització de la
venda de material militar a Israel, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

que mantengui la decisió per la qual es va paralitzar la venda de
material militar a Israel i que, basant-se en la llei espanyola
sobre el comerç d’armes (Llei 53/2007, de 28 de desembre), la
posició comuna del Consell de la Unió Europea adoptat el
8/12/2008, i el Tractat sobre Comerç d’Armes de l’ONU de
2/04/2013, no autoritzi l’exportació d’armes a Israel de forma
indefinida mentre aquest estat vulneri la legalitat internacional,
concretament, les resolucions de Nacions Unides, els Convenis
de Ginebra i el dictamen del Tribunal Internacional de Justícia
de l’Haia sobre el "Mur de la vergonya".

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 9957/14, relativa a crisi sanitària patida per la
població de l'Àfrica Central, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament

la crisi sanitària que està patint la població de l’Àfrica Central
i se solidaritza amb el personal sanitari que està atenent els
malalts, aquells que continuen posant en risc la seva vida i
aquells que han mort contagiats.

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

A la seu del Parlament, 18 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de novembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5749/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la
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Compilació de Dret Civil de les Illes Balears. (BOPIB núm.
153, de 30 de maig de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre
de 2014, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 9957/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi
sanitària patida per la població de l'Àfrica Central. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7915/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de places a
docents interins. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels membres del Govern de les Illes

Balears i del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE
núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears i en relació amb el projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 171, de 30 d'octubre de 2014,
tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 4 de novembre de 2014:
• Del conseller d'Hisenda i Pressuposts, acompanyat de la

secretària general; dels directors generals de Pressuposts i
Finançament, del Tresor, Política financera i Patrimoni; del
director de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del cap
de Gabinet.

• Del vicepresident i conseller de Presidència, acompanyat de
la cap de Gabinet; de la secretària general; de les directores
generals de Coordinació del Govern i de Cooperació i
Immigració; del director general de Relacions Institucionals
i Acció Exterior; de la responsable de Comunicació i del
gerent de Multimèdia de les Illes Balears.

Dia 5 de novembre de 2014:
• Del conseller d'Economia i Competitivitat, acompanyat de

la secretària general; dels directors generals d'Indústria i
Energia, de Treball i Salut Laboral i d'Innovació i
Desenvolupament Tecnològic; de les directores generals
d'Economia i Estadística i de Comerç i Empresa, de la cap
de Gabinet, del cap de Premsa; dels directors gerents de la
Fundació BIT i de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears; i de la directora del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB).

• Del director general en funcions de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del gerent,
del cap de Comptabilitat i dels directors d'IB3 Ràdio i
d'Informatius.

• Del conseller d'Administracions Públiques, acompanyat de
la secretària general, dels directors generals de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
i d'Interior, Emergències i Justícia; del gerent de l'Escola
Balear d'Administració Pública; de la cap de Gabinet, de la
cap de Premsa i de dos assessors.

• De la consellera de Família i Serveis Socials, acompanyada
del secretari general, de la directora general de Família i
Menors, del director general de Serveis Socials, del gerent
de la Fundació d'Atenció i suport a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal, de les directores de
l'Institut Balear de la Dona i de l'Oficina de Defensa de drets
del menor, de les caps de Gabinet i de Premsa, de l'assessora
tècnica i d'un assessor.

Dia 6 de novembre de 2014:
• Del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,

acompanyat de les directores generals de Medi Rural i
Marítim i de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic; dels directors gerents de FOGAIBA,  d'IBANAT,
d'SFM; de les gerents d'IBAVI i de SEMILLA; de la
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directora gerent de SITIBSA; dels directors generals de
Recursos Hídrics, d'Arquitectura i Habitatge i de Transports;
del director executiu d'ABAQUA; del president de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears; de la
secretària general; del secretari general adjunt; de les caps
de Gabinet i de Secretaria; i del cap de Comunicació.

• Del conseller de Salut, acompanyat de la secretària general,
dels directors generals de Gestió Econòmica i Farmàcia, de
Salut Pública i Consum i del Servei de Salut de les Illes
Balears; del secretari general, de la directora de Gestió i
Pressuposts i del director de Recursos Humans i Relacions
Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears; i de les
caps de Gabinet i de Premsa.

• Del conseller de Turisme i Esports, acompanyat de la
directora general de Turisme, del director general  d'Esports,
del secretari general, del cap de Departament i de les caps de
Gabinet i de Premsa.

• De la consellera d'Educació, Cultura i Universitats,
acompanyada del secretari general,  dels directors generals
de Planificació i Infraestructures Educatives, d'Educació,
Personal Docent, Universitats i  Recerca i de Cultura; de la
directora general d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional; de la directora de l'Institut Balear de la
Joventut; del gerent de l'IBISEC; de la cap de Gabinet; del
cap de Premsa; i d'una assessora.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10492/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 10080/14, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

Palma, a 19 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.
10080/14, relativa a fumigacions aèries contra la processionària,
la moció següent.

Fumigacions aèries contra la processionària

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a excloure els mitjans aeris en tota futura
campanya de fumigació, com a norma general, reservant-los per
a casos puntuals i excepcionals, dins una zona reduïda, sempre

que estiguin plenament justificats, un cop constatat amb
informes tècnics que no existeixen altres alternatives tècniques,
i a garantir que no hi ha cap dubte sobre la possibilitat de
representar un risc per a la salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar l’actual Pla de control integral per a la
processionària del pi, per tal d’excloure les fumigacions amb
Diflubenzurón amb mitjans aeris de forma massiva, tal com està
previst actualment.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar mesures específiques per a la gestió del
risc, pensades per vetllar per la salut dels ciutadans, si s’han
d’emprar mitjans aeris en futures campanyes de fumigació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mecanismes d’informació eficaços
adreçats als ajuntaments i a la ciutadania en general, en cas
d’haver d’impulsar de forma excepcional una campanya de
fumigacions amb mitjans aeris, garantint que tant els
ajuntaments com la ciutadania tendran informació de les zones
a fumigar i dels seus efectes dies abans que es procedeixi a
aquestes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a descartar de forma definitiva qualsevol tipus de
fumigació amb mitjans aeris a prop de zones residencials,
esportives, educatives o sanitàries.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encomanar nous estudis de llarga durada sobre
els efectes de Diflubenzurón sobre l’entorn natural de les Illes
Balears, i en especial el seu efecte sobre les persones.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a enviar informació detallada de la campanya de
fumigacions amb Diflubenzurón amb mitjans aeris duita a terme
durant el mes d’octubre per part de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, a tots aquells colAlectius, associacions
i ajuntaments que han expressat la seva protesta i han comunicat
possibles perjudicis causats per l’esmentada campanya.

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10407/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a tala de pins i
garriga a Santa Eugènia (1). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10408/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a tala de pins i
garriga a Santa Eugènia (2). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10409/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a fiances i
reparació de mobiliari de ports. (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10410/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a subcomitè
d'avaluació d'impacte ambiental. (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10412/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a promoció de
Tagomago a la World Travel Market. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10414/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a balanç de la
World Travel Market. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10425/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment de centres educatius (I). (Mesa de 19
de novembre de 2014).

RGE núm. 10426/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment de centres educatius (II). (Mesa de 19
de novembre de 2014).

RGE núm. 10427/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment de centres educatius (III). (Mesa de
19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10428/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de millora i manteniment de centres educatius (IV). (Mesa de
19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10429/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del denominat Pati de Sa Lluna. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10430/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts
càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(I). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10431/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts
càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(II). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a les clíniques
autoritzades, setembre i octubre de 2014. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies, setembre i octubre de 2014. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pacients en llista d'espera, setembre i octubre de 2014. (Mesa
de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
llista d'espera per especialitats, setembre i octubre de 2014.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10466/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals privats, setembre i
octubre de 2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10467/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions a hospitals públics i a fundacions, setembre i
octubre de 2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10470/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
endarreriments de la nòmina de dependència de setembre i
octubre de 2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10471/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
baixes d'atenció a la dependència, setembre i octubre de 2014.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10472/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menors ingressats al centre Es Fusteret, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10473/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menors ingressats al centre Es Mussol, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10474/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menors ingressats al centre Es Pinaret, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10475/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada més alta al centre Es Fusteret, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10476/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada més alta al centre Es Mussol, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10477/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada més alta al centre Es Pinaret, setembre i octubre de
2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10478/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menors atesos en el Programa Medi Obert, setembre i octubre
de 2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10479/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries a la sanitat pública, setembre i
octubre de 2014. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10480/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nòmina de dependència, setembre i octubre de 2014. (Mesa de
19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10481/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
beneficiaris de dependència, setembre i octubre de 2014.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10482/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
primers perceptors de l'ajuda econòmica de dependència,
setembre i octubre de 2014. (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10495/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (I). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (II). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (III). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (IV). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10499/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (V). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10500/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (VI). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10501/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (VII). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10502/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (VIII). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10503/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (IX). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10504/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (X). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10505/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (XI). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10506/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la processionària (XII). (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10507/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
d'Espais de Natura. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10508/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
als espais abans d'Espais de Natura (I). (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10509/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
als espais abans d'Espais de Natura (II). (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10510/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades laborals (I). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10511/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades laborals (II). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10512/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades laborals (III). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10513/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades laborals (IV). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10520/14, 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 14 de
novembre. (Mesa de 19 de novembre de 2014).
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Palma, a 19 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 162 i 163 del

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

Tala de pins i garriga a Santa Eugènia (1)

Disposa d'autorització la tala massiva de pins i garriga que
s'està realitzant aquests dies a l'ANEI del Puig de Son Seguí,
amb l'excusa de la reparació d'un mur?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Tala de pins i garriga a Santa Eugènia (2)

Ha obert la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori cap expedient sancionador davant la tala massiva de
pins i garriga que s'està realitzant aquests dies a l'ANEI del Puig
de Son Seguí, amb l'excusa de la reparació d'un mur?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fiances i reparació de mobiliari de Ports

Per quin motiu, a pesar de les elevades fiances que han
d'abonar els comerciants, no s'ha fet cap inversió per reparar el
mobiliari urbà de la zona portuària de Cala Bona (Son Servera)?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental

Per quins motius i en base a quins informes o normativa no
es varen tenir en compte les aportacions i els condicionants al
projecte d'ampliació del Club Nàutic d'El Molinar (Palma)
plantejats pels representants del Consell de Mallorca a la sessió
del subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental celebrada el
passat 28 d'octubre?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció de Tagomago a la World Travel Market

Com valora el Govern que a l'estand de Balears a la World
Travel Market s'hagi fet promoció turística de Tagomago, a
pesar de la seva situació judicial i la qüestió de les diferents
administracions sobre els mitjans i l'activitat d'explotació que
s'hi desenvolupen en aquest illot protegit?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Balanç de la World Travel Market

Quin balanç fa el Govern de la presència balear a la darrera
World Travel Market a Londres?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Mallorca.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres de millora i manteniment dels centres educatius (II)

Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Menorca.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres de millora i manteniment dels centres educatius (III)

Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa
d'Eivissa.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres de millora i manteniment dels centres educatius (IV)

Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Formentera.

Palma, a 11 de novembre 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.

Rehabilitació del denominat Pati de Sa Lluna

Relació dels contractes realitzats pel Govern de les Illes
Balears per a la rehabilitació del denominat Pati de Sa Lluna
d'Alaior, amb expressió de l'empresa que ha realitzat les obres
i la durada de cadascun dels contractes.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(I)

Relació d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, amb expressió de nom i càrrec corresponent a
data 30 d'abril de 2011.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(II)

Relació d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, amb expressió de nom i càrrec corresponent a
data 6 de novembre de 2014.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques autoritzades,
setembre i octubre 2014

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant els
mesos de setembre i octubre de 2014 que hagin de ser abonades
per l'Ibsalut? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mamografies, setembre i octubre 2014

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
els mesos de setembre i octubre de 2014? Se solAlicita detall per
mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pacients en llista d'espera, setembre i octubre 2014

Quin ha estat el nombre de pacients que esperen més de 180
dies una intervenció quirúrgica, entre l'1 de setembre i l'1
d'octubre? Se solAlicita especificació per hospital i detall per
mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera per especialitats, setembre i octubre 2014

Quin ha estat el nombre de pacients que esperen més de 180
dies, a data d'1 de setembre i 1 d'octubre de 2014 per a les
següents especialitats mèdiques: traumatologia, ginecologia,
otorrinolaringologia i urologia? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions quirúrgiques a hospitals privats, setembre i
octubre 2014

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
de setembre i octubre de 2014 als hospitals privats amb ànim de
lucre o sense ànim de lucre, pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita especificació del nom de l'hospital o
clínica i del nombre d'intervencions realitzades. Se solAlicita
detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions a hospitals públics i fundacions, setembre i
octubre 2014

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
de setembre i octubre de 2014 als hospitals públics i
fundacions? Se solAlicita especificació per hospital o fundació
i detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Endarreriments a la nòmina de dependència, setembre i octubre
2014

De la quantia total de la nòmina dels mesos de setembre i
octubre, quina part correspon a endarreriments? Se solAlicita
detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes de dependència, setembre i octubre 2014

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència els mesos de setembre i octubre de
2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menors ingressats a Es Fusteret, setembre i octubre 2014

Quants de menors han estat ingressats els mesos de setembre
i octubre de 2014 i amb quina mesura judicial al Centre Es
Fusteret? Se solAlicita detall per setmana i per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menors ingressats a Es Mussol, setembre i octubre 2014

Quants de menors han estat ingressats els mesos de setembre
i octubre de 2014 i amb quina mesura judicial al Centre Es
Mussol? Se solAlicita detall per setmana i per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menors ingressats a Es Pinaret, setembre i octubre 2014

Quants de menors han estat ingressats els mesos de setembre
i octubre de 2014 i amb quina mesura judicial al Centre Es
Pinaret? Se solAlicita detall per setmana i per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Estada més alta a Es Fusteret, setembre i octubre 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es
Fusteret durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se
solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada més alta a Es Mussol, setembre i octubre 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es Mussol
durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se solAlicita
detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estada més alta a Es Pinaret, setembre i octubre 2014

Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es Pinaret
durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se solAlicita
detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Menors atesos en el Programa de medi obert, setembre i octubre
2014

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos al Programa de medi obert els mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Intervencions voluntàries de l'embaràs, setembre i octubre 2014

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant els mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nòmina de dependència, setembre i octubre 2014

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Beneficiaris de dependència, setembre i octubre 2014

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Primers perceptors de l'ajuda econòmica de dependència,
setembre i octubre 2014

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada els mesos de
setembre i octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (I)

S'ha utilitzat el Diflubenzurón en la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014 dins les zones
de la Xarxa Natura 2000?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (II)

Quins productes s'han utilitzat per a la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014 dins les zones
de la Xarxa Natura 2000?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (III)

Quins sistemes s'han utilitzat per a la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014 dins les zones
de la Xarxa Natura 2000?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (IV)

Quants de refugis per a rata-pinyada s'han instalAlat per part
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la
lluita contra la processionària del pi impulsada durant l'any
2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (V)

Quants de refugis per a rata-pinyada s'han instalAlat per part
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la
lluita contra la processionària del pi impulsada durant l'any
2013?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (VI)

Quants de refugis per a rata-pinyada s'han instalAlat per part
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la
lluita contra la processionària del pi impulsada durant l'any
2012?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (VII)

Quantes trampes de feromona s'han instalAlat per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita
contra la processionària del pi impulsada durant l'any 2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (VIII)

Quantes trampes de feromona s'han instalAlat per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita
contra la processionària del pi impulsada durant l'any 2013?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (IX)

Quantes trampes de feromona s'han instalAlat per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita
contra la processionària del pi impulsada durant l'any 2012?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (X)

Quines mesures s'han aplicat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (XI)

Quines mesures s'han aplicat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2013?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Lluita contra la processionària (XII)

Quines mesures s'han aplicat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2012?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estructura d'Espais de Natura

Quin tipus de funcionament ha adoptat l'antiga estructura
d'Espais de Natura un cop integrada dins l'IBANAT?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Inversions als espais abans d'Espais de Natura (I)

Quines inversions s'han fet als espais gestionats abans per
Espais de Natura durant l'any 2013?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Inversions als espais abans d'Espais de Natura (II)

Quines inversions s'han fet als espais gestionats abans per
Espais de Natura durant l'any 2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Dades laborals (I)

Quina és la distribució de la freqüència per hores de jornada
que figuren als contractes indefinits a temps parcial realitzats a
les Illes Balears i disponibles a la base de dades del SISPE per
a cada mes d'ençà de gener de 2011 fins al darrer mes
disponible?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Dades laborals (II)

Quina és la distribució de la freqüència per hores de jornada
que figuren als contractes temporals a temps parcial realitzats a
les Illes Balears i disponibles a la base de dades del SISPE per
a cada mes d'ençà de gener de 2011 fins al darrer mes
disponible?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Dades laborals (III)

Quants contractes inferiors a set dies es realitzaren a les Illes
Balears a cadascun dels mesos de 2013 i, amb les dades
disponibles, de 2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller d'Economia i Competitivitat
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Dades laborals (IV)

Quants contractes inferiors a tres hores diàries es realitzaren
a les Illes Balears a cadascun dels mesos de 2013 i, amb les
dades disponibles, de 2014?

Palma, a 14 de novembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14
de novembre

Quins són els assumptes d'urgència introduïts al Consell de
Govern de dia 14 de novembre de 2014?

Palma, a 14 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. 10529/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures tributàries en relació amb l'activitat portuària.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10530/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova estació depuradora a Ferreries. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10531/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs
escolar "Consumopolis 10". (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10532/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb Bankia per potenciar les polítiques actives d'ocupació.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10533/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creixement de la facturació i l'ocupació en el sector serveis.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10534/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa d'activitats amb motiu del Dia Internacional de
l'eliminació de la violència contra la dona. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10535/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'acció de promoció turística de 2014. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10536/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou programa
d'ajudes per a les agrupacions de protecció civil. (Mesa de 19
de novembre de 2014).

RGE núm. 10537/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat
d'atenció i suport a les relacions familiars. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10538/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
balanç de les mesures per a la reforma de les administracions
públiques. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10539/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
fetes per cercar un nou director general de l'EPRTVIB. (Mesa
de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10540/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obres de l'IBAVI. (Mesa de 19 de novembre de
2014).
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RGE núm. 10541/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora del finançament fins a final de legislatura.
(Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10542/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions petrolíferes. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del
finançament. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la situació a les Illes Balears. (Mesa de 19 de novembre de
2014).

RGE núm. 10545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats de
reunions oficials a Madrid. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

RGE núm. 10546/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència El
Vilà (Pollença). (Mesa de 19 de novembre de 2014).

Palma, a 19 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 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.

Mesures tributàries en relació amb l'activitat portuària

Podria explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports quines
noves mesures tributàries ha pres el Govern de les Illes Balears
en relació amb l'activitat portuària en els ports autonòmics?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova estació depuradora a Ferreries

Què suposarà per al municipi de Ferreries l'entrada en servei
de la nova depuradora d'aigües residuals?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

Concurs escolar "Consumopolis 10"

En què consisteix el concurs escolar "Consumopolis 10"?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb Bankia per potenciar les polítiques actives
d'ocupació

De quina manera contribuirà el conveni signat per Bankia
amb el Govern a potenciar les polítiques actives d'ocupació de
la comunitat autònoma?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creixement de la facturació i l'ocupació en el sector serveis

Com valora el Govern de les Illes Balears el creixement de
la facturació i l'ocupació en el sector serveis?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'activitats amb motiu del Dia internacional de
l'eliminació de la violència contra la dona

Quin és el programa d'activitats que té previst dur a terme el
Govern de les Illes Balears amb motiu del Dia internacional de
l'eliminació de la violència contra la dona, del 25 de novembre?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'acció de promoció turística de 2014

Ens pot explicar el conseller de Turisme el desenvolupament
del Pla d'acció de promoció turística de 2014?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou programa d'ajudes per a les agrupacions de Protecció Civil

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre el nou programa d'ajudes per a les agrupacions de
Protecció Civil?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitat d'atenció i suport a les relacions familiars

Quina valoració fa la consellera de Família i Serveis Socials
de la Unitat d'atenció i suport a les relacions familiars de la
Direcció General de Família i Menors?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Balanç de les mesures per a la reforma de les administracions
públiques

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
en relació amb el balanç de les mesures per a la reforma de les
administracions públiques que varen presentar recentment el
president del Govern de les Illes Balears i la vicepresidenta del
Govern central?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestiona fetes per cercar un nou director general de l'EPRTVIB

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, quines gestions
ha fet per cercar un nou director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears de forma consensuada amb
totes les forces polítiques?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres a l'IBAVI

Amb quins permisos s'han fet les obres d'ampliació de les
oficines de l'IBAVI de Palma?

Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Millora del finançament a final de legislatura

Sr. President, hi haurà alguna millora per a les Illes Balears
en matèria de finançament d'ara a final de legislatura?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prospeccions petrolíferes

Sr. Conseller d'Agricultura, quins avanços ha realitzat
perquè no hi hagi prospeccions petrolíferes a les Illes Balears?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Millora del finançament

Sr. Conseller d'Hisenda, pot explicar-nos quines reunions
s'han fet amb ministres del Govern d'Espanya per millorar el
nostre finançament?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Millora de la situació de les Illes Balears

Sr. Conseller d'Hisenda, creu que amb la seva previsió de
creixement i els pressuposts de 2015, la situació de les Illes
Balears millorarà?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Resultats de reunions oficials a Madrid

Quin va ser el resultat dels viatges oficials a Madrid
realitzats pel president el primer trimestre de l'any passat?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sentència El Vilà (Pollença)

Com valora el conseller la recent sentència del Tribunal
Suprem que anulAla la indemnització milionària d'El Vilà
(Pollença)?

Palma, a 19 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 10404/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a derogació de la disposició transitòria segona de la
Llei 6/1997, de sòl rústic, amb tramitació davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 19 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10405/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació de l'article 26 de la Llei 6/1997, de sòl
rústic, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 19 de novembre de 2014).

Palma, a 19 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Derogació de la disposició transitòria segona de la Llei 6/1997,
de sòl rústic

L’aplicació de la disposició transitòria segona de la llei de
sòl rústic de la comunitat autònoma de les Illes Balears està
donant lloc a una gran confusió en l’ampliació d’edificis
d’habitatges en sòl rústic.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar la disposició transitòria segona de la Llei
6/1997, de sòl rústic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aplicació de l’article 26 de la Llei 6/1997, de sòl rùstic

L’article 26 de la Llei 6/97 diu que les activitats
relacionades amb usos no prohibits, diferents als admesos o els
d’habitatge unifamiliar, tan sols podran autoritzar-se quan
resultin declarades d’interès general.

El Projecte de llei agrària presentat pel Govern de les Illes
Balears al Parlament excepciona d’aquesta declaració en
determinats casos.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar les excepcions de la llei agrària per complir
amb la legalitat vigent.

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 6309/14, 6480/14, 6481/14 i
8448/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, relatives a agenda de la consellera els dies 23 de
gener, 10 i 17 de febrer de 2014; i a reiteració de la pregunta
relativa a agenda de la consellera de 4 de juliol de 2013.
(BOPIB núm. 156, de 20 de juny; núm. 157, de 2 de juliol; i
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quina va ser l'agenda oficial de la consellera els dies 23 de
gener, 10 de febrer i 17 de febrer de 2014? A la pregunta 5634
on se solAlicitava relació d'activitats realitzades per la
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consellera d'Educació, Cultura i Universitats segons agenda
oficial el dia 4 de juliol de 2013, la resposta ha estat que està
descrita a la resposta de solAlicitud de documentació 1254/14.
Considerant que la pregunta no està contestada ni descrita a
la solAlicitud de documentació 1254/14 es torna formular la
pregunta: Quina activitat va realitzar la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, segons agenda oficial del 4 de juliol de
2013?

Atès que en la data respecte de la qual es demana la
informació la consellera era la Sra. Joana Maria Camps Bosch,
la qual va cessar, juntament amb tot l'equip que formava el seu
gabinet, el 26 de setembre, actualment no es disposa d'aquesta
informació.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7741/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a aclariment
a la Pregunta 6938/2014, dietes. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7903/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris per
considerar una plaça docent vacant de difícil provisió. (BOPIB
núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

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

Es considera una vacant de difícil provisió aquella plaça
d'algunes especialitats i/o centres amb perfils molt específics.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7896/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de
l'emperador August. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

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

El Consell de Mallorca és el competent per declarar bé
d'interès cultural el bust de l'emperador August; això no obstant,

s'està en contacte amb la institució insular per fer el seguiment
del procés de declaració.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7897/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de
l'emperador August (II). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

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

El Consell de Mallorca, que té la competència en aquesta
matèria, ha acordat atorgar la màxima protecció al bust de
l'emperador August i ha aprovat per unanimitat incoar
l'expedient de declaració de bé d'interès cultural i l'acord s'ha
comunicat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè
l'anoti al Registre de Béns d'Interès Cultural de Mallorca i ho
comuniqui al Registre de Béns d'Interès Cultural de l'Estat.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7898/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de
l'emperador August (III). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

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

Segons l'article 32 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, l'exercici del dret de
tempteig i retracte correspon, en primera instància, al Consell de
Mallorca i subsidiàriament al Govern de les Illes Balears.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7899/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a bust de
l'emperador August (IV). (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

S'ha establert algun tipus de colAlaboració o acord amb el
Consell de Mallorca per tal d'evitar que el bust de l'emperador
August sigui subhastat per tal de fer-se amb l'obra?

El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 128, de 23 de
setembre de 2014, publica l'acord de la Comissió Insular de
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Patrimoni Històric d'incoació de l'expedient de declaració amb
a bé d'interès cultural a favor del cap d'August Velat, localitzat
a l'interior del casal de Can Pueyo, cal Marquès de
Campofranco, carrer Can Pueyo, 4, del terme municipal de
Palma; a més, la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació
de Béns del Patrimoni Històric del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports l'ha declarat inexportable.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7989/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a docent en comissió
de serveis. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

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

La persona que fa feina a IB3 és una funcionària de carrera
del cos de professors d'ensenyament secundari de llengua
catalana, que actualment està en comissió de serveis com a
ATD.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8049/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de
Transports de Mallorca (2). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

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

El Consorci de Transports de Mallorca ha respost 863
reclamacions entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2014, 349
més que per al mateix període de 2011 (514).

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

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 8147/14 i 8148/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades facturades al Servei de Salut
i quantitat abonada per IVE a clíniques privades autoritzades
facturades al Servei de Salut. (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 que ha estat facturades al 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 que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, el mes d'agost de 2013?

Agost 2014

Centre nombre d'IVE Import
Emece 8 1.700
Aurora Clínic 0
Centre Médico Aragón 5 1.700

Total 10 3.400

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8154/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines
acollits al PADI. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

Quants de nins/nines s'han acollit al PADI per any d'edat
el mes d'agost de 2014?

Durant el mes d'agost de 2014 es van revisar 1425
nins/nines. A dia d'avui encara no tenim registrades les edats
dels nins/nines visitats perquè aquesta dada ens la proporcionen
les consultes dentals i encara no hem rebut tots els llistats de
dades assistencials d'agost.

Les dades de nombre de visitants es registren passant la
targeta sanitària del pacient per un datàfon i tenim informació
immediata.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 8156/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitats
econòmiques en concepte de cànon variable. (BOPIB núm.
163, de 5 de setembre de 2014).

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes d'agost de 2014, el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària "Gran Hospital de
Can Misses, SA"?

La quantitat corresponent al cànon variable de 2014 és de
754,782,19i.

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

A la Pregunta RGE núm. 8157/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats
anticipades registrades. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes d'agost de 2014, desglossats per illes?

Durant el mes d'agost s'han realitzat 26 voluntats anticipades
a Mallorca i 1 a Menorca. En total a Balears se n'han realitzat
27.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8211/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a palmeres afectades
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.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8215/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures per
combatre el becut vermell. (BOPIB núm. 164, de 12 de
setembre de 2014).

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

A part dels tractaments fitosanitaris amb les matèries actives
imicacloprid 20%, fosmet 50%, abamectina ,18%, Steinernema
carpocapsae, tiametoxam 25% i clopirifos 48%, la Direcció
General de Medi Rural i Marí està duent a terme vàries línies de
control experimental que creiem que seran el futur per a poder
controlar de manera sostenible i eficaçment la plaga del morrut
roig, les quals són:
• Captura massiva d'escarabats adults amb la instalAlació de

trampes amb atraient de feromona-kairomona, amb el suport
del Departament de Zoologia de la Universitat de les Illes
Balears. L'any 2013 es va realitzar als municipis d'Alcúdia
i Pollença i l'any 2014 s'ha inclòs al municipi de Marratxí.
Els resultats es veuen al cap de 3-4 campanyes, però als
municipis de Pollença i Alcúdia hem detectat unes menors
poblacions de l'insecte i un nombre menor de palmeres
afectades. En un futur es pretén realitzar a tots els municipis
de Mallorca, i si els consells insulars estan disposats, als
municipis de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

• La pintura amb deltametrina microencapsulada (Inesfly): es
tracta d'una pintura utilitzada al tercer món per a pintar les
parets de les cases per controlar insectes vectors de malalties
als homes (xinxes, moscards, etc...) que duu dins la seva
composició un piretorid que és la deltametrina. Els assajos
inicials d'aquesta pintura pel control del morrut roig s'han

realitzat a Elx i els resultats són bastant satisfactoris. El
principal avantatge d'aquest mètode de control és la seva
persistència, fins a 36 mesos, la qual cosa suposaria pintar
(la pintura és transparent) l'estípit de les palmeres un cop
cada any i mig. La casa Bayer és la que està interessada en
treure aquest producte al mercat, la qual cosa esperem que
es faci durant l'any 2015.

• Utilització del fong entomopatogen Beauveria bassiana en
trampes d'atracció d'escarabats adults del morrut roig perquè
s'impregnin amb el fong i provoquin epizooties a les
colònies existents a les palmeres. Durant l'any 2015 es farà
una prova pilot a una sèrie de municipis (encara no estan
determinats) amb l'empresa Glen Biotech que té la patent
d'aquest sistema de control en fase experimental. 

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8266/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5 de
setembre.  (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

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

No n'hi va haver cap.

Palma, 10 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 8317/14 i 8318/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute
amb ASPANOB (I i II). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).

ASPANOB ha informat que encara no ha cobrat les
subvencions aprovades de l'any 2013, quin és el detall del
deute del Govern amb ASPANOB?, quina és la previsió del
Govern quant al pagament de l'esmentat deute?

A la Conselleria de Salut no consta cap subvenció pendent
de pagar a ASPANOB.

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

A la Pregunta RGE núm. 8336/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a factures Grup de
Comunicació 21, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Relació de factures emeses a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori i/o qualsevol de les societats que la
integren per part del Grup de Comunicació 21?

A la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP) no hi ha
cap empresa donada d'alta amb el nom de "Grup de
Comunicació 21".

Per altra banda l'empresa Grup de Comunicació 21 no ha
emès cap factura a les entitats del sector públic instrumental de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. En el cas
que Grup Comunicació 21, fos vertaderament un grup
d'empreses, tampoc tenen coneixement del nom de cap empresa
del grup.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8345/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment acords
Comissió Bilateral-Caça i Pesca Fluvial. (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 3/2013, de
17 de juliol, de modificació de la Llei de caça i pesca fluvial?

L'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en relació amb la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de
modificació de la Llei 6/2006, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, estableix, entre d'altres,
el següent punt:

"Ambas partes se comprometen a que, tras someter
consulta a la Comisión Europea sobre la adecuación de los
mencionados preceptos de la citada Ley autonómica a los
términos de la Directiva comunitaria 79/409/CEE sobre la
conservación de las aves silvestres, en su caso, se
promoverán las concretas adecuaciones que eventualmente
resulten indicadas de conformidad con el criterio
manifestado por la Comisión Europea a raíz de dicha
consulta o en un momento posterior".
En conseqüència, la modificació legal serà proposada al

Parlament de les Illes Balears, tan prest com la Comissió
Europea formuli el pronunciament previst. La consulta a la Unió
Europea és competència de l'Estat.

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 8350/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment d'acord
Comissió Bilateral Mobilitat Administrativa. (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 al Decret llei 2/2013, de
14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat
intraadministrativa?

A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud, el contingut
dels acords de la Comissió Bilateral entre l'Administració de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears en relació al Decret
2/2013, de 14 de juny, està incorporat al Projecte de llei de
Funció Pública, que es troba en fase de negociació.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 8351/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment d'acord
Comissió Bilateral -Coordinació de policies locals. ((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 a la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals?

Els acords adoptats es recullen a l'esmentada llei en els
terminis prevists.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 8394/14 i 8396/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a reducció
durada dels graus a la UIB i a reducció durada dels graus a la
UIB (III). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Atesa la valoració feta pel Govern en els mitjans de
comunicació, quin és el posicionament de la Conselleria
d'Educació en relació a l'acord del Consell de Govern de la
UIB per a reduir la durada dels graus? Sap la Conselleria
d'Educació en relació si l'acord del Consell de Govern de la
UIB de reduir la durada dels graus compta amb el coneixement
i suport de les assemblees i sindicats d'estudiants?

Per part d'aquest govern, no es fan valoracions dels acords
del Consell de Govern de la UIB, ja que no depèn de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8399/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEP Menorca.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quina va ser la composició del tribunal del procediment
concurs 2014 per a ocupar les places de director i d'assessors
al CEP Menorca?

Tal i com marquen la Resolució de la directora general
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de dia 7 de
juliol de 2014, per la qual s'aprova la convocatòria pública per
cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació
permanent en els centres de professorat i la Resolució de la
directora general d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional de dia 7 de juliol de 2014, per la qual s'aprova la
convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places
de directors/es en els centres de professorat, la Comissió de
selecció estigué formada pels següents membres:

a) La directora general d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional, que actuarà com a president.

b) El cap de Servei de Formació Contínua.
c) Un inspector com a representant del Departament

d'Inspecció Educativa.
d) Un funcionari, adscrit al Servei de Formació Contínua,

que hi actuarà com a secretari.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8400/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a CEP Menorca (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Per què no va participar cap inspector, com és habitual, en
el tribunal del procediment concurs 2014 per a ocupar les
places de director i d'assessors al CEP Menorca?

A la Comissió de Selecció, tant pel concurs de director com
pel concurs d'assessors, hi participà un inspector com a
representant del Departament d'Inspecció Educativa.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 8401/14 i 8402/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a CEP
Menorca (III i IV). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).

Qui va fer la proposta de nous membres assessors al CEP
Menorca després que el concurs quedés desert? Qui va fer els
nomenaments de nous membres assessors?

Segons marca la Resolució de la directora general
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de dia 7 de
juliol de 2014, per al qual s'aprova la convocatòria pública per

cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació
permanent en els centres de professorat, en el seu punt 15.4:

"En cas que no hi hagi candidats a una assessoria d'un centre
de professorat, o si aquests no compleixen els mèrits mínims
exigits en la convocatòria, o bé cap candidat no supera la
fase de concurs públic de mèrits, el director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos
Humans, a proposta de la directora general d'Ordenació,
Innovació i Formació Professional, ha de nomenar una
persona per a cada plaça no coberta, amb caràcter
provisional, per un període d'un any i cada any fins que hi
hagi un nou concurs de mèrits".

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8403/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quins han estat els motius del trencament de la canonada
d'aigües brutes que surt de la zona de l'alberg del Govern a
Cabrera?

No hi ha hagut cap trencament. 
S'ha tractat d'un embussament produït per acumulació de

residus a un tram de la canonada.
L'eliminació de residus sòlids acumulats es va realitzar

mitjançant separació dels tram de la canonada corresponent
segellant-la de nou a continuació.

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

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8404/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Per quins motius s'han tancat la platja annexa a l'alberg i
la principal, de Sa Platgeta?

Per precaució i per evitar molèsties als visitants degut a les
tasques de manteniment urgent realitzades en la depuradora i
emissari de l'àrea del campament.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8405/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (III).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quin és el sistema de gestió de residus que produeixen els
visitants a l'alberg, segons la normativa existent?
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Tots els residus generats a Cabrera Gran es regulen
mitjançant el que es disposa en el document anomenat Pla de
Minimització i Gestió de Residus del Parc Nacional de
l'Arxipèlag de Cabrera, conforme a la normativa que emana del
PRUG i el Sistema de Gestió Ambiental implantat al parc
respecte en la Norma UNEIX EN-ISO 14001-2004, certificat
per AENOR, i que converteix Cabrera en l'únic espai natural
protegit de Balears que disposa de certificació ambiental.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8407/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Cabrera (V).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Pensen tancar temporalment l'alberg, mentre s'avalua
l'impacte sobre Cabrera de les externalitats de la gent que s'hi
allotja?

No, en absolut, no existeixen raons per pensar que les
possibles incidències del personal visitant resident en l'alberg
pugui ocasionar problemes de l'entorn que aconsellin tancar
aquest allotjament, ja que l'ocupació d'aquestes instalAlacions no
és superior a la que ha tingut els darrers anys.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 8434/14 i 8435/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras,
relatives a regidors amb dedicació exclusiva amb càrrec als
pressuposts de la CAIB i a batlles amb dedicació exclusiva
amb càrrec als pressuposts de la CAIB. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8449/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
incidències a Son Espases, primer semestre de 2014. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

En resposta a la pregunta del nostre grup RGE 772/2014,
la Conselleria diu "El Cai no està enfocat per solucionar
incidències sinó com una eina de resposta ràpida de les
necessitats del dia a dia de l'hospital. Les incidències es
controlen mitjançant el programa OPTIMA desenvolupat
específicament per això". Així doncs, quin ha estat el nombre
d'incidències que s'han gestionat mitjançant el programa
OPTIMA a Son Espases durant el primer semestre del 2014?

Primer semestre 2014: 5.899.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8450/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de resposta ràpida a Son Espases 2013 i primer semestre de
2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quin ha estat el nombre de solAlicituds de resposta ràpida
de les necessitats del dia a dia de l'Hospital de Son Espases
que es registrà al CAI durant l'any 2013? I durant el primer
semestre de 2014?

2013: 14.059. Primer semestre 2014: 10.838.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8452/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
decomissos per tuberculosi del 2000 fins a juliol 2014. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quants decomissos per tuberculosi s'han enregistrat als
escorxadors de Balears des de l'any 2000 fins a juliol de 2014?
Se solAlicita detall per anys, per illes i per espècie animal.

Només disposem de les dades des de l'any 2009 i són les
següents:

Any Illa Espècie Decomissos

2009 Mallorca bovina 0

2010 Menorca bovina 0

2011 Menorca bovina 0

2012 Menorca bovina

ovina

1 fetge
1 pulmó
2 decomissos total

2013 Menorca
Mallorca

bovina
bovina

1 decomís total
1 fetge

2014 Menorca
Mallorca

bovina
bovina

cabrum

3 fetges
1 decomís total
3 pulmons
11 decomissos total

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

A la Pregunta RGE núm. 8453/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
decomissos per tuberculosi del 2000 fins a juliol 2014 (II).
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quantes explotacions s'han vistes afectades per decomissos
per tuberculosi enregistrats als escorxadors de Balears de
l'any 2000 fins juliol 2014? Se solAlicita detall per anys, per
illes i per espècie animal.

Només disposem de les dades des de l'any 2009 i són les
següents:

Any Illa Explotacions
afectades

Animals i
espècie

Decomissos

2009 Mallorca 1 20 bovins 0

2010 Menorca 1 3 bovins 0

2011 Menorca 1 9 bovins 0

2012 Menorca 5
1

13 bovins

2 bovins

1 fetge
1 pulmó
2 decomissos total

2013 Menorca
Mallorca

6
2

18 bovins
13 bovins

1 decomís total
1 fetge

2014 Menorca
Mallorca

2
8

22 bovins
15 bovins

24 cabrums

3 fetges
1 decomís total
3 pulmons
11 decomissos total

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 8460/14, presentada per l'Hble,
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
de neteja entre el 2011 i el 2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).

Entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2014 es varen
contractar 4 netejadors/ores per circumstàncies de la
producció amb el cent per cent de la jornada. Per quin motiu
es varen contractar? SolAlicitam s'especifiqui lloc de feina de
cada una dels contractats i la duració del contracte.

La Conselleria de Presidència no ha contractat personal
laboral en la categoria de netejadora, de durada determinada
mitjançant la modalitat de contracte eventual, per circumstància
de la producció, durant el període de l'1 de juliol de 2011 al 30
de juny de 2014.

Palma, 14 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 8461/14 i 8462/14, presentades
per l'Hble, Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a contractes d'ajudant de cuina i de mosso de bugaderia entre
el 2011 i el 2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).

Entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2014 es va
contractar un ajudant de cuina i un mossos de bugaderia per
circumstàncies de la producció amb el cent per cent de la
jornada. Per quin motiu es varen contractar? SolAlicitam
s'especifiqui el lloc de feina de les persones contractades i la
duració dels contractes.

No tenim personal d'aquesta categoria.

Palma, 17 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 8469/14, presentada per l'Hble,
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència juliol, agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).

Quina quantia econòmica ha suposat al nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos de juliol i agost
de 2014?

Juliol: 3.006.179,93i
Agost: 3.002.205,92i

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos de juliol i agost
de 2014?

Juliol: 8.011 beneficiaris
Agost: 7.935 beneficiaris

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en els mesos de
juliol i agost de 2014?

Juliol: 158 beneficiaris
Agost: 109 beneficiaris

De la quantia total de la nòmina dels mesos de juliol i agost
de 2014 de l'ajuda econòmica de dependència quina part
correspon a endarreriments?

Juliol: 391.296,11i
Agost: 332.765,66i

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència els mesos de juliol i agost de 2014?

Juliol: Es va fer efectiva el dia 30 de juliol.
Agost: Es fa fer efectiva el 29 d'agost.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència els mesos de juliol i
agost de 2014?

Juliol: 281 persones
Agost: 185 persones
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Quantes solAlicituds de dependència s'han registrat els
mesos de juliol i agost de 2014?

Juliol: 204 solAlicituds
Agost: 215 solAlicituds

Quantes valoracions de dependència s'han signat els mesos
de juliol i agost de 2014?

Juliol: 317 valoracions
Agost: 285 valoracions

Quantes resolucions de dependència s'ha signat els mesos
de juliol i agost de 2014?

Juliol: 340 resolucions
Agost: 130 resolucions

Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 8470/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Fusteret, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant els mesos de juliol i agost de 2014? Es demana
que s'especifiqui per mes.

L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant els mesos ha estat:

- Juliol 2014: 
14 menors/joves + 1 de caps de setmana + 1 no retornat.

- Agost 2014: 
15 menors/joves + 1 de caps de setmana.

Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 8471/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Mussol, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant els mesos de juliol i agost de 2014? Es demana
que s'especifiqui per mes.

L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Mussol ha
estat:

- Juliol 2014: 
15 menors/joves.

- Agost 2014: 
14 menors/joves.

Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:

Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8472/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Pinaret, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014 ).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant els mesos de juliol i agost de 2014? Es demana
que s'especifiqui per mes.

L'estada més alts dels menors/joves al centre Es Pinaret ha
estat:

- Juliol 2014: 
60 menors/joves + 1 de caps de setmana + 6 no retornats.

- Agost 2014: 
54 menors/joves + 1 de caps de setmana + 8 no retornats.

Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8473/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
Medi Obert, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014 ).

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert els mesos de juliol i
agost de 2014?

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, LO 5/2000
de 2 de gener, que han estat atesos són: 1.313 en les mesos de
juliol i agost de 2014.

Palma, 23 de setembre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 8474/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos de
juliol i agost de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre
Es Fusteret? Detall per setmana i mes.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant els mesos de
juliol i agost de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:
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Juliol 2014
1a setmana del 01 al 06: 1 internament en règim semiobert

1 i 1 internament terapèutic en règim tancat.
2a setmana del 07 al 13 i 3a setmana del 14 al 20: 1

internament en règim semiobert.
Total: 3 internament en règim semiobert i 1 internament

terapèutic en règim tancat.

Agost 2014: 
Cap.

Palma, 17 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 8475/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Pinaret, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos de
juliol i agost de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre
Es Pinaret? Detall per setmana i mes.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant els mesos de
juliol i agost de 2014 detallat per setmana i amb la mesura
corresponent:

Juliol 2014
1a setmana del 01 al 06: 1 internament en règim semiobert

i 1 detingut.
3a setmana del 14 al 20: 1 internament en règim semiobert

1 i 1 permanència de cap de setmana en centre.
4a setmana del 21 al 27: 1 internament en règim semiobert.
Total: 3 internament en règim semiobert, 1 detingut i 1

permanència de cap de setmana en centre.

Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8476/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en els mesos de
juliol i agost de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre
Es Mussol? Detall per setmana i mes.

Menors ingressats al centre Es Mussol durant els mesos de
juliol i agost de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:

Juliol 2014
Total: cap.

Agost 2014
Total: cap.

Palma, 17 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8477/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE juliol
i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant els mesos de juliol i agost
de 2014? Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant els
mesos de juliol i agost de 2014 i que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut? En tots dos casos, es demana detall per mes.

Hospitals públics:
Juliol 2014: 112
Agost 2014: 118

Centres privats abonats per Ibsalut:
Juliol: 15
Agost: 10

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 8484/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques juliol i agost 2014 (II). (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els
mesos de juliol i agost de 2014 als hospitals privats amb ànim
de lucre o sense ànim de lucre pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita s'especifiqui el nom de l'hospital o
clínica privada i el nombre d'intervencions realitzades i el
detall per mes.

Juliol Agost
Hospital Creu Roja: 75 6
Hospital Sant Joan de Déu 326 161
Policlínica Miramar 420 149

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

A la Pregunta RGE núm. 8533/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 12 de
setembre. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 12 de setembre de 2014?

10. Proposta de decret pel qual es disposa el cessament i el
nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

11. Proposta d'acord del Consell de Govern de separació i de
designació d'un vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat
Portuària de Balears, en representació del Consell Insular
d'Eivissa.

Palma, 10 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 8547/14 i 8548/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a resposta
del Govern a la pregunta parlamentària relativa a les
comunicacions de l'Ajuntament de Ciutadella (I i II). (BOPIB
núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Qui signà la resposta parlamentària de solAlicitud de
documentació en la qual s'afirma que no hi ha hagut cap
comunicació feta per l'Ajuntament de Ciutadella a Ports de les
Illes Balears en relació a possibles convenis i acords sobre
l'adaptació de les ordenances municipals de Ciutadella dins la
zona de ports? Qui signarà la resposta parlamentària dirigida
a la Direcció General de Ports i Aeroports de solAlicitud de
documentació sobre els possibles convenis i acords sobre
l'adaptació de les ordenances municipals de Ciutadella dins la
zona de ports?

El conseller.

Palma, 13 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 8583/14 a 8587/14 i 8593/14 a
8597/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
relatives a despesa i inversions al Port de Ciutadella durant els
anys 2010 a 2014; i a ingressos obtinguts del Port de
Ciutadella durant els anys 2010 a 2014. (BOPIB núm. 166, de
26 de setembre de 2014).

Quina despesa i inversions va realitzar Ports de les Illes
Balears en el Port de Ciutadella els anys 2010, 2011, 2012,
2013 i 2014? Quins són els ingressos obtinguts per Ports de les
Illes Balears corresponents al Port de Ciutadella els anys
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

El funcionament de Ports IB com a ens portuari és amb
compte d'explotació global, i es sustenta en el concepte de caixa
única tant per ingressos com per despeses. No existeix per tant
compte d'explotació individualitzada per instalAlació portuària.
Malgrat això, sí es té un seguiment més concret de les
instalAlacions amb activitat comercial i de trànsit regular de
passatgers i mercaderies, com és el cas de Ciutadella:

Ingressos: Despeses:
2010: 1.154.017i bruts 2010: 2.901.602i bruts
2011: 1.302.644i bruts 2011: 6.003.885i bruts
2012: 2.286.483i bruts 2012: 6.589.331i bruts
2013: 2.530.271i bruts 2013: 6.871.526i bruts

Palma, 13 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 8588/14 a 8592/14 i 8598/14 a
8602/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
relatives a despesa i inversions al Port de Fornells durant els
anys 2010 a 2014; i a ingressos obtinguts del Port de Fornells
durant els anys 2010 a 2014. (BOPIB núm. 166, de 26 de
setembre de 2014).

Quina despesa i inversions va realitzar Ports de les Illes
Balears en el Port de Fornells els anys 2010, 2011, 2012, 2013
i 2014? Quins són els ingressos obtinguts per Ports de les Illes
Balears corresponents al Port de Fornells els anys 2010, 2011,
2012, 2013 i 2014?

El funcionament de Ports IB com a ens portuari és amb
compte d'explotació global, i es sustenta en el concepte de caixa
única tant per ingressos com per despeses. No existeix per tant
compte d'explotació individualitzada per instalAlació portuària.
Malgrat això, sí es té un seguiment més concret de les
instalAlacions amb activitat comercial i de trànsit regular de
passatgers i mercaderies, com és el cas de Ciutadella.

Palma, 13 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 8608/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Hotel Delta,
gestions.  (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Ha realitzat alguna gestió o ha obert cap expedient la
Conselleria de Turisme sobre la situació que travessa l'Hotel
Delta, a s'Arenal?

Les gestions fetes pel Servei d'inspecció i estratègia turística
a l'Hotel Delta de Llucmajor han estat:
• Inspecció el dia 2 de setembre a l'horabaixa en la qual es

varen aixecar actes d'infracció del número 4882 fins al 4884.
En aquesta visita es varen recollir 4 reclamacions que s'han
incorporat a l'acta per enviar al servei de control d'empreses
i activitats turístiques de la Secretaria General per si
considera oportú iniciar expedient sancionador.
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• El 3 de setembre es varen fer gestions amb la Conselleria de
Salut per qüestions de seguretat alimentària i seguretat
ambiental, la resposta de Salut fou: "per part de Seguretat
Alimentària s'ha inspeccionat recentment i s'han trobat
moltes deficiències i disposa de termini d'esmena; per part
de Salut Ambiental varen obrir expedient sancionador l'any
2013 per la piscina i l'any 2012 per legionelAla"

• També el 3 de setembre es varen fer gestions amb la
Conselleria d'Economia per tal que comprovessin les OCAS
tant de l'ascensor com de la instalAlació elèctrica ja que
estaven caducades. La Conselleria de Salut va precintar els
ascensors i Endesa havia tallat el subministrament elètric.

Palma, 8 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 8604/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fumigacions
Eivissa. (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Per quin motiu s'ha triat l'opció de la fumigació amb
mitjans aeris dels pinars d'Eivissa i Formentera afectats per la
processionària?

S'ha seleccionat l'opció de polvoritzar de forma aèria, una
zona molt petita de la superfície d'Eivissa i Formentera (les
zones més afectades) perquè és l'únic mètode per poder arribar
a les masses forestals més afectades, ja que la zona és abrupta,
i per tant és el mètode més efectiu per poder mantenir la
processionària del pi en nivells baixos.

En el cas de Formentera no és una zona abrupta, però per
poder arribar a totes les zones i ser efectiu, és necessari accedir
de forma aèria, ja que es va fer un tractament terrestre en 2011
i quedaven bosses i erugues sense que els afectés l'insecticida i
per tant es va demostrar que no s'arriba a totes les zones, i per
això és necessari fer aquesta aplicació de forma aèria.

Queda perfectament explicat, que després de realitzar altres
actuacions de control, s'ha incrementat la població de l'insecte
i per tant l'única opció és l'aèria, com diu la conclusió 6 de
l'informe del cap de servei de sanitat forestal de 8 d'octubre de
2013 "Informe de situació de la processionària del pi
(Thaumetopoea pityocampa) a Formentera, després de
realitzada la tercera revisió de les captures de papallones 2013".
Conclusió 5, 8 i 9 de l"'Informe de la situació de la
processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a
Formentera, després de realitzada la quarta i darrera revisió de
les captures de papallones 2013". Del cap de servei de sanitat
forestal, de data 31 d'octubre de 2013.

Per tant és l'únic mètode de control efectiu.

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

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

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 8626/14 a 8633/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
subvencions en espècie per al foment del producte turístic (I a
IV) i a subvencions en espècie per a esdeveniments que
contribueixen a la promoció turística de les Illes (I a IV).
(BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Ateses de les característiques, les respostes queden
dipositada al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 8634/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució
mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en
situació de risc (I). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de
2014).

Quins ajuntaments de les Illes Balears han estat interessats
en rebre l'ajut lligat a l'execució de projectes inclosos a ser
finançats amb les mesures excepcionals per garantir una
alimentació diària, correcta i suficient als menors en situació
de risc?

Han presentat projecte tots els municipis de les Illes Balears
menys Escorca.

Palma, 30 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 8635/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució
mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en
situació de risc (II). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de
2014).

Quins són els ajuntaments de les Illes Balears que han
acceptat l'ajut  per executar projectes inclosos a ser finançats
amb les mesures excepcionals per garantir una alimentació
diària, correcta i suficient als menors en situació de risc?

Han acceptat signar el conveni tots els municipis de les Illes
Balears menys Escorca.

Palma, 30 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 8636/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució
mesures excepcionals per atendre l'alimentació dels menors en
situació de risc (III). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de
2014).

Amb quins ajuntaments de les Illes Balears ha signat ja la
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials els convenis per
l'execució dels ajuts assignats al programa de mesures
excepcionals per garantir una alimentació diària, correcta i
suficient als menors en situació de risc?

En aquests moments tots els convenis estan en fase de
tramitació.

Palma, 30 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 8637/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a control del Parc
Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
166, de 26 de setembre de 2014).

Quins recursos de personal, vehicles i embarcacions de
vigilància disposa el Govern de les Illes Balears per al control
del Parc Natura de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i de la
Reserva Natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de
Ponent?

Els recursos de personal, vehicles i embarcacions de
vigilància que disposa la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori als espais naturals protegits de les Pitiüses
a dia d'avui és el següent:

Reserves naturals d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de
Ponent:

Tècnica d'espais naturals: 1
Agent de Medi Ambient: 1

Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera:
Tècnica d'espais naturals: 1
Agent de Medi Ambient illa Eivissa: 2

Personal compartit entre els dos espais protegits (PN de Ses
Salines, RRNN Es Vedrà:

Directora Espais Naturals Protegits: 1
Educadores: 2
Informadora: 1
Vigilant marí (patró embarcació): 1
Capatàs: 1
Treballadors de biodiversitat: 2

A Formentera:
A l'estiu: 

1 capatàs i 4 treballadors de biodiversitat*
A l'hivern: 

1 capatàs i 2 treballadors de biodiversitat*

*Tots els de Formentera compartits entre tots els departaments
de l'IBANAT (incendis, gestió forestal, espais naturals protegits
...)
Agent de Medi Ambient illa Formentera: 2

Vehicles:
1 Renault Kangoo (Formentera)
1 Renault Kangoo
1 Nissan Terrano llarg
1 Land Rover Defender
1 Isuzu (pick-up)
1 Nissan Terrano curt
4 vehicles Agents de Medi Ambient

Embarcacions:
MALVINS (PN Salines): Capelli-Tempest 600, semirígida,

eslora 6,25m, màniga 2,60m. Motor Suzuki DF 115. Base al
Port d'Eivissa.

VEDRANS: (RRNN Es Vedrà) Capelli-Tempest 600,
semirígida, eslora 6,25m, màniga 2,60m. Motor Yamaha. Base
al Port de Sant Antoni.

Altres:
Des de fa dues temporades (estiu de 2013 i estiu de 2014)

s'ha contractat un servei de vigilància de les praderies de
posidònia i  assistència al fondeig als fons arenosos de lic marí
ES0000084, entre la Punta de la Gavina i l'illa d'En Pou de
Formentera al Parc de Ses Salines d'Eivissa i Formentera".
Aquest servei de vigilància inclou: 

- 2 vigilants i 2 embarcacions, cada dia, els mesos de
temporada d'estiu.
S'encarreguen de:

- Informar a tots els navegants de la zona sobre el fondeig
(on poden fondejar  i on no) per tal d'evitar el màxim fondejos
sobre posidònia oceànica.

- Si és necessari, assistir al fondeig d'embarcacions de grans
eslores, per assegurar que ho fan a clapes d'arena i mai sobre
posidònia.

- Avisar als agents de l'autoritat (guàrdia civil o agents de
medi ambient) per tal de poder aixecar acta quan un vaixell
incompleix la normativa sobre fondeig.

SEMILLA, disposa d'una embarcació i dos vigilants de la
Reserva Marina d'Es Freus (l'àmbit marí de la Reserva Marina
des Freus és pràcticament el mateix que el del Parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera). Aquests vigilants
s'encarreguen exclusivament de la vigilància pesquera, però si
veuen qualque incidència important colAlaboren amb el Parc i
ens avisen del que passa, o avisen a les autoritats pertinents.

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 8678/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de la 19 de
setembre. (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 19 de setembre de 2014?
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11. Proposta d'acord d'aprovació del Projecte de llei de
racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 17 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 8777/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  Institut
d'Estudi Baleàrics (I). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

Quin és el detall, la data, l'objecte, l'entitat i laquantia
econòmica dels convenis signats per l'Institut d'Estudis
Baleàrics al 2013?

Data Objecte Entitat Quantia econòmica

08/01/2013 Centre
autoaprenentatge Inca
2013

Ajuntament
d'Inca

Ingrés 4.000i

31/01/2013 Cessió béns mobles
IRL

IRL Béns immobles IRL
c. Protectora, 10
local 11

12/03/2013 Coedició revista
Materialidades

UIB ---

27/03/2013 Centre
autoaprenentatge
Eivissa 2013

Consell
d'Eivissa

Ingrés 13.860i

12/04/2013 Campanya "Miró a
Mallorca"

Ajuntament
de Palma

 Despesa 8.000i

21/05/2013 Expo José Manuel
Broto

Es Baluard Despesa 20.507i

25/06/2013 Curs A2, C1 i C2
febrer-maig 2013

Ajuntament
d'Eivissa

Ingrés 6.310,65i

08/07/2013
Cursos llengua catalana
intensius estiu 2013

Ajuntament
de Manacor

3.952i

15/09/2013 Expo Vidas Minadas DKV Seguros no hi ha despesa

27/11/201 Biennal Arts Gràfiques
de Ljubjiana

Fundació
Pilar i Joan
Miró

19.298,77i

29/11/2013 Cursos llengua catalana
2013-2014

Ajuntament 
de Palma

30.000i

04/12/2013 Curs nivell B2 octubre
13-febrer 14

Ajuntament
d'Inca

890i

05/12/2013 Curs nivell A1, B1 i C1
octubre 13-febrer 14

Ajuntament
d'Eivissa

4.958i

23/12/2013 Patrocini Exposició
Tony Cragg

F. Banco
Santander

ingrés 30.000i

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 8778/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics (II). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

Quin és el detall, data, objecte, entitat i quantia econòmica,
dels convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics al 2014?

Data Objecte Entitat Quantia econòmica

07/02/2014 Centre autoaprenentatge
Ciutadella 2014

Ajuntament
de Ciutadella

No hi ha
contraprestació

24/02/2014 Iniciatives de promoció
internacional

Palma Espai
Art

No hi ha
contraprestació

28/02/2014 Centre autoaprenentatge
Inca 2014

Ajuntament
d'Inca

ingrés 4.000i

12/03/2014 Centre autoaprenentatge
Eivissa 2014

Consell
d'Eivissa

Ingrés 13.860i

18/03/2014 Organització Exposició
"Rafel Joan: 1983-2013"

Es Baluard 49.435,21i

01/04/2014 Itinerància Exposició
"Joan Miró's
Printmaking
Workshops"

F. Pilar i
Joan Miró

25.082,21i

11/04/2014 Curs nivell A1 febrer-
maig 2014

Aj.de Santa
Eulàlia del
Riu

Ingrés 1.736i

08/05/2014 Patrocini Exposició "La
llum de la nit. Obres
1966-1970"

Caixa Bank,
SA

ingrés 23.000i

27/05/2014 Curs nivell A2 i B2
febrer-maig 2014

Ajuntament
d'Eivissa

ingrés 3.379,50

03/06/201 Concessió Premi
estudiants UIB (Juníper
Serra)

UIB Rotary
Club

no hi ha
contraprestació

24/06/2014 Organització Exposició
"Tabula rasa"

IB Jove-Es
Baluard

ingrés 5.000i

03/09/2014 Organització Tallers
català juliol-agost 2014

Escola
Municipal de
Mallorquí
(Manacor)

Despesa 3.920i

08/09/2014 Curs C1 octubre 14-
gener 15

Aj. de Sant
Llorenç des
Cardassar

Ingrés 550i

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 8779/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics (III). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

Quin és el detall, objecte, entitat i quantia econòmica, dels
convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics al 2012?
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Data Objecte Entitat Quantitat
econòmica

01/2012 Curs nivell B2 febrer-
maig 2012

Ajuntament
d'Inca

Ingrés 740i

27/06/2012 Dos tallers de llengua
catalana

Ajuntament de
Ciutadella

Despesa 3.952i

27/06/2012 Dos tallers de llengua
catalana

Ajuntament de
Maó

Despesa 3.952i

21/08/2012 Beques
d'assessorament
lingüístic

IB3 Despesa 15.540i

29/19/2012 Cursos de llengua
catalana

Ajuntament de
Palma

Ingrés 30.000i

27/11/2012 Beca TUO UIB Despesa 900i/més
x 6 mesos

 13/12/2012 III Addenda conveni
UIB beca

UIB Despesa 15.600i

21/12/2012 Centre
autoaprenentatge
Eivissa 2012

Ajuntament
d'Eivissa

Ingrés 13.860i

27/12/2012 Centre
autoaprenentatge
Eivissa 2012

Consell
d'Eivissa

Ingrés 13.860i

12/2012 Centre
autoaprenentatge
Ciutadella 2012

Ajuntament de
Ciutadella

Ingrés 12.500i

12/2012 Centre
autoaprenentatge Inca

Ajuntament
d'Inca

Ingrés 4.000i

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 8804/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de
menjador escolar. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Considera la  consellera d'Educació, Cultura  i Universitats
que és un servei necessari en els centres escolars?

El servei de menjador escolar desenvolupa dues funcions
essencials: d'una banda permetre la conciliació de la vida
familiar, laboral i escolar i d'una altra, garanteix que els infants
d'educació infantil i educació primària realitzin diàriament, al
llarg de tot el curs escolar, almenys un àpat supervisat per un
expert en nutrició i per tant, equilibrat, sà i variat.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 8820/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a vigilància reserves
marines. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Amb quins mitjans humans i tècnics de vigilància compten
actualment les reserves marines de les Illes Balears?
Diferenciar entre propis i dependents del Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient.

- Reserva marina dels Freus: dues persones i una embarcació.
- Reserva marina Menorca: tres persones i una embarcació.
- Reserves marines de Mallorca: cinc persones i quatre
embarcacions. Les reserves marines de Mallorca compten amb
el suport puntual dels Agents de Medi Ambient (AMA's)
- La Guàrdia Civil colAlabora en la vigilància de totes les
reserves marines, però no tenim dades dels efectius que
colAlaboren en aquesta tasca.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 8835/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 26 de
setembre. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 26 de setembre de 2014?

20. Proposta d'acord mitjançant la qual s'aprova la
modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al
personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

21. Proposta d'acord pel qual s'aprova la modificació de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 22 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 8942/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes
de la fossa sèptica al CEIP Sant Jordi (II). BOPIB núm. 168,
de 10 d'octubre de 2014).

Quins espais ha habilitat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats com a zona de pati per al alumnes del
CEIP Sant Jordi d'Eivissa, mentre se soluciona el problema de
la fossa sèptica?

Ja que els CEIP són de titularitat municipal, s'ha de fer
d'acord amb l'ajuntament i el seu corresponent vist i plau. Per
tant la pregunta hauria de ser traslladada a l'ens municipal.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 8943/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes
del pati del CEIP Es Vedrà. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre
de 2014).
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Quines actuacions està duent a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per solucionar el problema
del pati de primària del CEIP Es Vedrà, al municipi de Sant
Josep de Sa Talaia, Eivissa?

Ja s'ha contractat l'actuació per solucionar el problema i en
les properes dates es començarà a fer feina.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 8944/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a amiant en
CEIP i IES. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quins són els centres educatius, tant CEIP com IES, a l'illa
d'Eivissa, que tenen encara amiant en alguna de les seves
instalAlacions?

Segons el que consta als arxius de la Conselleria: CEIP
Santa Gertrudis, CEIP Guillem de Montgrí, CEIP Sa Blanca
Dona i CEIP Poeta Villangómez.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 8945/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a barreres
arquitectòniques en CEIP i IES. (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quins són els centres educatius, tant CEIP com IES, a l'illa
d'Eivissa, que encara presenten barreres arquitectòniques?

Supressió de barreres arquitectòniques contempla moltes
coses com a taulells adaptats, ascensors, rampes... i a més donat
que la normativa vigent pel que fa a barreres arquitectòniques
és molt complexa. Ley autonómica 3/1993, de 4 de mayo, para
la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras
arquitectónicas, i el Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por
el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, fa que
hi hagi centres que ho tenguin adaptat en la seva totalitat i altres
no.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 8947/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre
formatiu de Can Marines (II). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quins són els cicles formatius que tenen previst implantar
al centre de Can Marines?

L'IES Xarc imparteix el cicle formatiu Treballs Forestals de
conservació del medi natural des del curs 2009-2010. L'evolució
de la matrícula al centre en els tres darreres cursos ha suposat un
increment significatiu:

Curs 2012-2013: 639 alumnes
Curs 2013-2014: 696 alumnes
Curs 2014-2015: 712 alumnes
Les dades anteriors suggereixen que seria adient habilitar

l'ús d'altres espais aliens al centre per als alumnes matriculats a
l'esmentat cicle formatiu. Per tal de donar un impuls a la família
professional agrària es treballa des de la conselleria per
autoritzar l'IES Es Xarc que pugui utilitzar els espais de Can
Marines.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 8948/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre
formatiu de Can Marines (III). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quin curs es pensen que poden posar en marxa aquests
estudis al centre de Can Marines?

L'any 2015.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 8950/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP a
Formentera (I). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

En quin estat es troba la implantació de nous estudis de
Formació Professional a Formentera?

Aquest curs l'oferta de Formació Professional és:
- Primer curs de FPB Cuina i Restauració.
- Segons curs de CFGM Cuina i gastronomia.
- Tercer curs de CFG Serveis en restauració.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 8951/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP a
Formentera (II). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quina és la planificació en matèria de Formació
Professional a l'illa de Formentera?

Curs 2014-2015.
- Primer curs de FPB Cuina i Restauració.
- Segons curs de CFGM Cuina i gastronomia.
- Tercer curs de CFG Serveis en restauració.
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Curs 2015-2016.
- Primer curs de FPB Cuina i Restauració.
- Segon curs de FPB Cuina i Restauració.
- Primer curs de CFGM Serveis en restauració.
- Segons curs de CFGM Serveis en restauració.
- Tercer curs de CFGS Direcció de cuina.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 9022/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 3 d'octubre.
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 3 d'octubre de 2014?

15. Proposta de decret pel qual es disposa el cessament i el
nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.

16. Proposta d'acord pel qual es proposen els representants
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el Consell
Nacional del Clima.

Palma, 3 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BY)

A les Preguntes RGE núm. 9027/14, 9029/14 i 9030/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a Centre de Referència Nacional de Turisme (I i III).
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quina és l'execució del projecte del Centre de Referència
Nacional de Turisme? Quina és l'execució pressupostària feta
el 2014 en relació amb aquest projecte? Quina és l'execució
del projecte?

D'acord amb la previsió del punt 4 de l'article 5 del Reial
Decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els
Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació
professional, la creació del Centre de Referència Nacional de
Turisme es realitzarà mitjançant conveni de colAlaboració.
Actualment, s'estan realitzant els tràmits administratius
necessaris per a la signatura de l'esmentat conveni.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 9028/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de
Referència Nacional de Turisme (II). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quina és el pressupost executat el 2013 en relació al
Centre de Referència Nacional de Turisme a les Balears?

El Centre de Referència Nacional de Turisme era l'any 2013
un projecte, ja que l'any 2013 no s'havia signat el conveni per a
la seva creació, d'acord amb el punt 4 de l'article 5 del Reial
Decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els
Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació
professional. Per tant, no existia cap Pla d'actuació aprovat pel
SEPE per l'execució d'accions de Centre de Referència Nacional
de Turisme.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 9031/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de
Referència Nacional de Nàutica (II). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quina és l'execució pressupostària feta al 2013 en les
funcions del Centre de Referència Nacional de Formació
Nàutica?

El Centre de Referència Nacional de Nàutica era l'any 2013
un projecte, ja que l'any 2013 no s'havia signat el conveni per a
la seva creació, d'acord amb la previsió del punt 4 de l'article 5
del Reial Decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen
els Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació
professional. Per tant, no existia cap Pla d'actuació aprovat pel
SEPE per l'execució d'accions de Centre de Referència
Nacional. 

Ara bé, durant l'any 2012, com a centre propi del SOIB, el
centre desenvolupà diverses accions de formació professional
per a l'ocupació. 

D'altra banda, aquest any es publicaren en el Butlletí Oficial
de l'Estat 3 certificats de professionals dissenyats, sota la
direcció del SEPE, per un grup d'experts coordinats des del que
serà el seu futur Centre de Referència Nacional.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 9032/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre de
Referència Nacional de Formació Nàutica (III). (BOPIB núm.
168, de 10 d'octubre de 2014).



11484 BOPIB núm. 175 -  21 de novembre de 2014

Quina és l'execució pressupostària feta al 2014 en les
funcions del Centre de Referència Nacional de Formació
Nàutica?

El Centre de Referència Nacional és actualment un projecte,
ja que no s'ha signat cap conveni ni s'ha aprovat el Reial decret
per crear-lo, d'acord amb el punt 4 de l'article 5 del Reial decret
229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els centres de
referència nacional en l'àmbit de la formació professional. Per
tant, no existeix cap Pla d'actuació aprovat pel SEPE per
executar accions en el Centre de Referència Nacional.

Ara bé, durant l'any 2014, com a centre propi del SOIB, s'hi
han desenvolupat diverses accions de formació professional per
a l'ocupació.

D'una altra banda, enguany s'han publicat en el Butlletí
Oficial de l'Estat 5 certificats de professionalitat dissenyats sota
la direcció del SEPE, per un grup d'experts coordinats des del
que serà el futur Centre de Referència Nacional.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CC)

A les Preguntes RGE núm. 9033/14 a 9038/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
Formació per a persones prioritàriament desocupades (I a VI).
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 9039/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Escola
d'Hoteleria (I). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Amb quines entitats, associacions o institucions ha signat
acords l'Escola d'Hoteleria per executar formació per a
persones prioritàriament desocupades al 2013?

L'any 2013 es varen signar acords per executar formació per
a persones prioritàriament desocupades amb el SOIB per un
import de 774.150i.

Palma, 24 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 9040/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Escola
d'Hoteleria (II). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Amb quines entitats, associacions o institucions ha signat
acords l'Escola d'Hoteleria per executar formació per a
persones prioritàriament desocupades al 2014?

L'any 2014 es varen signar acords per executar formació per
a persones prioritàriament desocupades amb el SOIB per un
import de 599,550i per cursos a Palma i 95.250i per cursos a
Capdepera.

En relació als cursos de Capdepera a més es va signar un
conveni entre la Conselleria de Turisme i Esports, la Conselleria
d'Educació, l'Ajuntament de Capdepera, la Federació Hotelera
de Mallorca i el Grup Cap Vermell per establir una seu de
l'Escola d'Hoteleria a Capdepera i equipar-la.

Palma, 24 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 9114/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística
IB3. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quines persones (nom, titulació i sistema contractual)
actuen a IB3 Ràdio i IB3 Televisió com assessores
lingüístiques?

El servei de lingüistes els presta l'empresa TEIS
CONSULTORES, SL i compta amb 4 persones llicenciades en
filologia catalana adscrites al servei. L'EPRTVIB desconeix la
relació contractual entre l'esmentada empresa i els seus
treballadors atès que l'ocupador d'aquestes 4 pernes no és
l'EPRTVIB.

Santa Ponça, 27 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 9115/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística
IB3 (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quina persona actua com a directora o cap del servei
d'assessorament lingüístic a IB3 Ràdio i IB3 Televisió?

A IB3 Televisió i a IB3 Ràdio no hi ha cap directora o cap
de servei d'assessorament lingüístic.

Santa Ponça, 27 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.
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Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 9116/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria lingüística
IB3 (III). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quins criteris lingüístics utilitza el servei d'assessorament
lingüístic d'IB3?

Les directrius seguides pel Servei d'Assessorament lingüístic
són les que recomanen el Llibre d'Estil d'IB3, el llibre Les
modalitats insulars i el Llibre dels Verbs Catalans,
conjugacions de les Illes Balears. 

En referència a les qüestions de lèxic, s'usen les formes
insulars admeses en els diccionaris normatius de l'Institut
d'Estudis Catalans i del Diccionari Català, Valencià, Balear.

Aquests criteris estan d'acord amb l'article 9 del Mandat
Marc del Parlament a l'EPRTVIB de 22 d'abril de 2014,
desenvolupat pel Consell de Direcció de l'Ens Públic que va
adoptar l'Acord d'aprovació del model lingüístic de l'Ens amb
data 16 de maig de 2014.

Santa Ponça, 27 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
CI)

A les Preguntes RGE núm. 9117/14 a 9120/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a estació
marítima del Port Vell de Ciutadella i a estació marítima del
Port Vell de Ciutadella (II A IV). (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

A Ports de les Illes Balears, Conselleria de Turisme: En
quina situació es troba en aquests moments l'estació marítima
del port vell de Ciutadella?

L'Estació Marítima del port vell de Ciutadella es troba des
de juny de 2011 sense cap ús o explotació en gestió directa a la
part que correspon a la terminal marítima. La part de l''edifici
d'oficines portuàries, segueix prestant el seu servei normalment
per tramitacions administratives i d'atenció al públic, tal i com
ha fet des dels seus inicis.

A Ports de les Illes Balears, Conselleria de Turisme: Hi ha
cap acord o negociació respecte de l'ús de l'estació marítima
del port vell de Ciutadella?

No s'ha trobat cap estudi o proposta d'ús elaborat en el
passat període legislatiu 2001-2011 que preveiés un ús per a la
terminal a la vista de la posada en marxa del dic de Son Blanc
prevista i executada al maig de 2011. Va faltar previsió del
gestor polític en aquell moment.

A Ports de les Illes Balears, Conselleria de Turisme:
Quines són les previsions del Govern respecte de l'ús de
l'estació marítima del port vell de Ciutadella?

S'han interessat per a la terminal marítima entitats del sector
privat, el servei d'emergències de l'IBSALUT, una patronal
empresarial i l'Ajuntament en forma genèrica.

A Ports de les Illes Balears, Conselleria de Turisme:
Estaria disposat Ports de les Illes Balears a conveniar amb el
Ministeri de Justícia l'ús de l'estació marítima del port vell de
Ciutadella?

Qualsevol tipus de projecte o proposat passarà
necessàriament per una tramitació administrativa mínima de la
qual resultarà la valoració de la proposta o propostes
presentades, i d'elles, la que pugui resultar més beneficiosa en
la doble vessant de proveir d'ús a l'immoble, atendre els costs de
manteniment, generar un ingrés per a l'ens portuari i a més,
poder dona cobertura, si en fos el cas, a algun tipus d'activitat
amb la finalitat social, empresarial o d'una altra índole.

Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 9163/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda del
president abril 2014. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de
2014 ).

Quina va ser l'agenda del president els dies 9, 10 i 23
d'abril de 2014?

El dia 10 d'abril de 2014, el Sr. President del Govern de les
Illes Balears va assistir a l'acte de presa de possessió del nou
president de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i a
l'acomiadament del president sortint; i a la presentació a Palma
del darrer llibre del periodista i escriptor Fernando Jáuregui i de
Manuel Ángel Menéndez. El dia 23 d'abril de 2014 es desplaçà
a Madrid per assistir a una reunió amb la ministra de Foment del
Govern de l'estat.

Palma, 3 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 9164/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pobresa
infantil. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quin ha estat el criteri objectiu que justifica la distribució
dels 879.875i entre els municipis de les Illes Balears segons
consta a la resposta a la pregunta parlamentària 7266/2014?

La formalització dels  criteris de distribució entre els
municipis de les Illes Balears, així com la distribució resultant
per a l'any 2014, del crèdit estatal per import de 879.875,20i
assignat, per mitjà de la Resolució de 31 de juliol de 2014 de la
Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat (BOE núm. 200,
de 18 d'agost de 2014) a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i destinat al programa social per a la lluita contra la
pobresa infantil a l'any 2014 s'ha realitzat de la següent manera:

- En primer lloc, s'ha assignat un import fix d'1.000,00i per
a cada municipi. Com que el total de municipis de les Illes
Balears és de 67, resulta que la quantia total de l'import fix és de
67.000,00i.
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- En segon lloc, una vegada assignat un import fix
d'1.000,00i a cada municipi, el crèdit romanent, que és de
812.875,2i (=879.875,20-67.000,00i) s'ha distribuït aplicant
els criteris següents (a partir de dades oficials de l'INE,
IBESTAT i de la pròpia Conselleria de Família i Serveis
Socials):

Un 55% del crèdit romanent, és a dir, 447.081,36i, s'ha
distribuït segons el criteri de la població menor de 18 anys a
cada municipi.

Un 40% del crèdit romanent, és a dir, 325.150,08i, s'ha
distribuït segons els criteris del nombre de famílies nombroses,
de parelles amb fills i de famílies monoparentals a cada
municipi, amb la ponderació que el total de l'import de famílies
nombroses és d'un 35% sobre l'import de 325.150,08i.

Un 5% del crèdit romanent, és a dir, 40.643.76i, s'ha
distribuït segons el nombre d'intervencions en infància i família
a cada municipi.

Palma, 21 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 9290/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 10 d'octubre.
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 10 d'octubre de 2014?

15. Proposta d'acord d'aprovació del Projecte de llei de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

16. Proposta de decret pel qual es disposa el cessament i el
nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.

17. Proposta d'acord d'autorització prèvia per aprovar
l'expedient d'ampliació de crèdit de la Conselleria de Salut per
un import de 35.000.000,00i.

18. Proposta d'acord d'autorització prèvia per aprovar
l'expedient d'ampliació de crèdit de la Conselleria de Família i
Serveis Socials per un import de 7.157.362,89i.

Palma, 3 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 9692/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2013?

A l'any 2013 no hi va haver cap contractació laboral nova
autoritzada.

Palma, 5 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 9700/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
SA el 2013. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2013?

A l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears hi va
haver una autorització de contractació de personal l'any 2013.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 9713/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Joventut el 2013. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

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

L'Institut Balear de la Joventut ha demanat dues
autoritzacions per contractar dues persones en substitució de dos
treballadors per baixa mèdica de llarga duració durant  l'any
2013.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 9721/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2013.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Multimèdia de les Illes Balears, SA l'any 2013?

En 2013 Multimèdia de les Illes Balears, SA no va demanar
cap autorització per contractació de personal.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació

CQ)
A la Pregunta RGE núm. 9726/14, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2013. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2013?

A Ràdio de les Illes Balears hi va haver una autorització de
contractació de personal l'any 2013.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 9732/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Televisió de les Illes Balears, SA el 2013. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Televisió de les Illes Balears, SA l'any 2013?

A Televisió de les Illes Balears no hi va haver cap
autorització de contractació de personal l'any 2013.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 9735/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2013?

Des de l'any 2011 fins l'extinció de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, la plantilla es va mantenir
amb el mateix nombre d'empleats. El 2012 l'única contractació
fou la del coordinador de Projectes seguint les pautes establertes
en el Decret 50/2012, de 29 de juny, de l'Agència d'Emigració
i Cooperació Internacional de les Illes Balears.

Palma, 29 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 9743/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
SA el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2012?

A l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears hi va
haver dues autoritzacions de contractació de personal l'any
2012.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 9756/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Joventut el 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Joventut l'any 2012?

L'Institut Balear de la Joventut no ha demanat cap
autorització per contractació de personal durant l'any 2012.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 9764/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2012.
(BOPIB núm. , de ).

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

A l'any 2012 Multimèdia de les Illes Balears, SA  va
demanar tres autoritzacions per contractació de personal.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 9769/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2012. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
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Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2012?

A Ràdio de les Illes Balears hi va haver una autorització de
contractació de personal l'any 2012.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 9775/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Televisió de les Illes Balears, SA el 2012. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

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

A Televisió de les Illes Balears hi va haver dues
autoritzacions de contractació de personal l'any 2012.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 9778/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014 ).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència de Coooperació Internacional de les Illes
Balears l'any 2014?

Com es publicà el desembre de 2013 l'Agència d'Emigració
i Cooperació Internacional de les Illes Balears es va extingir
(Decret 59/2013), de 20 de desembre, d'extinció de l'Agència
d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears.

Palma, 5 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 9786/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
SA el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA
l'any 2014?

A l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears hi ha
hagut dues autoritzacions de contractació de personal l'any
2014.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 9799/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Joventut el 2014. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Joventut l'any 2014?

L'Institut Balear de la Joventut ha demanat autoritzacions
per a la contractació de personal temporal per substituir tres
treballadors en situació de baixa laboral mèdica de llarga durada
i quatre més per cobrir les puntes de major ocupació a les
instalAlacions juvenils d'Alcúdia durant l'estiu de  l'any 2014.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 9807/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Multimèdia de les Illes Balears, SA el 2014.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Multimèdia de les Illes Balears, SA l'any 2014?

En 2014 Multimèdia de les Illes Balears, SA va demanar una
autorització per contractació de personal.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 9812/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Ràdio de les Illes Balears, SA el 2014. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ràdio de les Illes Balears, SA l'any 2014?

A Ràdio de les Illes Balears no hi ha hagut cap autorització
de contractació de personal l'any 2014.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 9818/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Televisió de les Illes Balears, SA el 2014. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Televisió de les Illes Balears, SA l'any 2014?

A Televisió de les Illes Balears hi ha hagut tres
autoritzacions de contractació de personal l'any 2014.

Palma, 10 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 9941/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedició titulació
estudis (I). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quin és el valor de la taxa que han de pagar els alumnes
que han acabat el batxillerat o cicle formatiu per a l'expedició
de la corresponent titulació?

La taxa que abonen els alumnes que acaben batxillerat:
61,53i.

La taxa que abonen els alumnes de cicle formatiu de grau
mitjà: 25,06i.

La taxa que abonen els alumnes de cicle formatiu de grau
superior: 61,53i.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 9945/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes amb Grup
de Comunicació 21, IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

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

Del Departament d'Assessoria Jurídica i el Departament de
Comptabilitat de l'EPRTVIB s'informa que no consta cap
relació contractual entre IB3 Ràdio i l'empresa Grup
Comunicació 21.

Santa Ponça, 29 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 9946/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes amb Grup
de Comunicació 21, IB3 TV. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2014).

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

Del Departament d'Assessoria Jurídica i el Departament de
Comptabilitat de l'EPRTVIB s'informa que no consta cap
relació contractual entre IB3 Televisió i l'empresa Grup
Comunicació 21.

Santa Ponça, 29 d'octubre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
DI)
 A les Preguntes RGE núm. 10015/14 i 10019/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta,
relatives a convenis de colAlaboració en matèria d'educació de
persones adultes 2014-2015. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre
de 2014).

Quants d'ajuntaments han signat el conveni de
colAlaboració en matèria d'educació de persones adultes
2014/2015 i en quina data?

Amb la promulgació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, s'ha
produït una reforma important de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local. És per això que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats actualment està
pendent de rebre per part dels ajuntaments un informe de
sostenibilitat financera necessari i vinculant, emès pel Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per poder signar els
convenis

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Informació en relació amb la SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 7368/14.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2014, atesa la
solAlicitud del president de la comissió, en relació a la inclusió
en l'ordre del dia d'una propera sessió de la compareixença RGE
núm. 9020/14, del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'explicar els motius
i criteris per als nous nomenaments dels directors a IB3 Ràdio
i Televisió, respectivament, quedà entès que la solAlicitud de
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compareixença esmentada a l'enunciat, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, del director general de l'EPRTVIB, es
donaria per realitzada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant el Ple i per tramitació d'urgència per a

la Proposició no de llei 8673/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre de 2014, admet a tràmits els escrits RGE núm.
10491/14 i 10493/14, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a adequació de
l’Hospital de Son Dureta (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre
de 2014), es tramiti davant el Ple pel procediment d'urgència,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l’aplicació d'aquest procediment d’urgència a les
iniciatives no legislatives.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 7106/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10494/14, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
d'acord amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de
la cambra i a la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència de les iniciatives no
legislatives, la proposició no de llei esmentada, relativa a
inversions estatutàries (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014), es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 817/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10527/14, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
d'acord amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de
la cambra i a la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència de les iniciatives no
legislatives, la interpelAlació esmentada, relativa a política
general en matèria d'ingressos, es tramiti per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 19

de novembre de 2014, pel qual s'accepta la donació de
l'escultura "Monument a Torrent", de Pere Martínez "Pavía",
a favor del Parlament de les Illes Balears.

A la sessió de la Mesa de la cambra del proppassat dia 24 de
setembre de 2014, la presidenta comunicà que el Sr. Pere
Martínez "Pavía", autor de les vuit escultures exposades amb
motiu de la Nit de l'Art dia 18 de setembre de 2014 a la Sala de
Passes Perdudes del Parlament, li manifestà la seva intenció de
cedir a aquesta institució la maqueta elaborada en fusta de l'obra
titulada "Monument a Torrent".

L'obra en qüestió és n esbós d'una escultura abstracta i té les
característiques següents: realitzada en fusta policromada amb
colors primaris, amb unes mides de 150 x 140 x 140, signada a
l'angle inferior, amb data de l'any 2002, que representa uns
ocells voletejant.

En data 27 d'octubre de 2014, el Sr. Pere Martínez "Pavía"
presentà al Registre General de la cambra l'escrit RGE núm.
10074/14, en el qual reiterava la seva intenció de fer donació al
Parlament de l'obra esmentada.

En data 3 de novembre del mateix any, el Sr. Martínez
presentà un nou escrit, amb RGE núm. 10223/14, en el qual
valorava aquesta obra en la quantitat de 5.500 euros.

Atesos aquests escrits, la Mesa del Parlament en sessió de
dia 5 de novembre proppassat acordà de donar-se'n per
assabentada del contingut i d'agrair al Sr. Pere Martínez la
donació de què es tracta; així mateix acordà d'encarregar les
gestions administratives oportunes per tal de poder fer efectiva
la donació.
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A la mateixa data, el cap de la Secció de Relacions
Institucionals del Parlament emeté informe favorable respecte
de l'oportunitat i l'interès d'acceptar la maqueta de l'obra
"Monument a Torrent".

Dia 3 de novembre d'enguany, els Serveis Jurídics de la
cambra emeteren informe favorable en relació amb la viabilitat
jurídica de la donació.

Per això, la Mesa de la cambra en sessió de dia 19 de
novembre de 2014, adopta l'acord següent:

1. Acceptar la donació que fa el Sr. Pere Martínez "Pavía"
de la maqueta de l'obra titulada "Monument a Torrent",
realitzada en fusta policromada i amb unes mides de 150
x 140 x 140, i signada a l'angle inferior.

2. Facultar la presidenta del Parlament de les Illes Balears
perquè signi tots els documents que calguin per tal de
concloure la donació.

3. Anotar aquesta donació a l'inventari d'obres d'art del
Parlament de les Illes Balears.

4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 174, de 14 de
novembre de 2014.

-  Pàg. 11369 i 11386. Textos debatuts, interpelAlacions, apartat
B)

On diu: RGE núm. 10131/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 10131/14, ...
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