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AE) RGE núm. 11388/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital de Menorca. 11561

AF) RGE núm. 11389/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Son Llàtzer. 11561

AG) RGE núm. 11390/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Universitari de Son Espases. 11561

AH) RGE núm. 11391/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. 11561

AI) RGE núm. 11392/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. 11561

AJ) RGE núm. 11393/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. 11561

AK) RGE núm. 11394/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. 11562
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AQ) RGE núm. 11400/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera. 11562

AR) RGE núm. 11401/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor. 11563

AS) RGE núm. 11402/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca. 11563

AT) RGE núm. 11403/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant a l'Hospital de Son Llàtzer. 11563

AU) RGE núm. 11404/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases. 11563

AV) RGE núm. 11405/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als hospitals
públics. 11563

AX) RGE núm. 11406/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
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AY) RGE núm. 11407/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
als hospitals públics. 11563

AZ) RGE núm. 11408/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a l'Hospital
Verge de la Salut. 11564
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BA) RGE núm. 11409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (I). 11564

BB) RGE núm. 11410/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (II). 11564

BC) RGE núm. 11411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (III). 11564

BD) RGE núm. 11412/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/ginecòlogues per IVE a Verge de la Salut. 11564

BE) RGE núm. 11413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (I). 11564

BF) RGE núm. 11414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (II). 11565

BG) RGE núm. 11415/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic. 11565

BH) RGE núm. 11416/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues objectors a cada hospital públic. 11565

BI) RGE núm. 11417/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals. 11565

BJ) RGE núm. 11418/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines
acollits al PADI. 11565

BK) RGE núm. 11419/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat a Gran Hospital Can Misses, SA. 11565

BL) RGE núm. 11420/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable
pagat a Gran Hospital Can Misses, SA. 11566

BM) RGE núm. 11421/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. 11566

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 11364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a situació dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears. 11567

B) RGE núm. 11532/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada
turística a Menorca. 11567

C) RGE núm. 11533/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada
turística a Mallorca. 11567

D) RGE núm. 11534/14, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada turística
a Eivissa i Formentera. 11564

E) RGE núm. 11535/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Congrés
del Voluntariat. 11567

F) RGE núm. 11536/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'administració electrònica i innovació. 11568

G) RGE núm. 11537/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb la DGT
per reduir la sinistralitat laboral vial. 11568
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H) RGE núm. 11538/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats per als
malalts de fibromiàlgia. 11568

I) RGE núm. 11539/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei telefònic
d'atenció i protecció per a les víctimes de violència de gènere. 11568

J) RGE núm. 11540/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import del
projecte de finançament del Banc Europeu d'inversions. 11568

K) RGE núm. 11541/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència
de presidents dels consells insulars. 11568

L) RGE núm. 11542/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a problemes als centres
educatius. 11569

M) RGE núm. 11543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir la recepció de
canals en català. 11569

N) RGE núm. 11544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament del deute
corresponent a bestretes. 11569

O) RGE núm. 11545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació urgent de
l'emissari de la Platja de Talamanca. 11569

P) RGE núm. 11546/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre
les situacions de risc d'exclusió (complementada amb l'escrit RGE núm. 11556/14). 11569

Q) RGE núm. 11547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a herència cultural.
11569

R) RGE núm. 11548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujades de tarifes
dels vols amb la península. 11569

S) RGE núm. 11549/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat
de vida dels ciutadans de les Illes Balears. 11570

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 11359/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma del CEIP
Sa Graduada de Maó. 11570

B) RGE núm. 11360/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de cobrir les places d'inspectors accidentals acomiadats
a principi de curs. 11571

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 10132/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Museu de Menorca
i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó. 11571

B) A la Pregunta RGE núm. 458/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a amiant a les escoles.
11571

C) A la Pregunta RGE núm. 459/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a amiant a les escoles
(II). 11572

D) A la Pregunta RGE núm. 460/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ITE 2013, centres
escolars. 11572

E) A la Pregunta RGE núm. 461/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars. 11572
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F) A la Pregunta RGE núm. 462/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars (II). 11572

G) A la Pregunta RGE núm. 463/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars III. 11572

H) A la Pregunta RGE núm. 2287/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Pinaret, febrer 2014. 11572

I) A la Pregunta RGE núm. 4755/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a paga extraordinària d'antiguitat
ensenyament concertat. 11572

J) A la Pregunta RGE núm. 5527/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inauguració curs 2013-
2014. 11573

K) A la Pregunta RGE núm. 6323/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a import restituït targeta
bàsica 2011, 2012, 2013. 11573

L) A les Preguntes RGE núm. 6661/14 a 6665/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
solAlicitud de plaça i adjudicació els cursos 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011. 11573

M) A la Pregunta RGE núm. 6717/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a deute amb els centres
concertats (II). 11573

N) A la Pregunta RGE núm. 6879/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a disponibilitat AMA a Cabrera
(1). 11573

O) A la Pregunta RGE núm. 7027/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució Pla d'Ocupació
(I). 11574

P) A la Pregunta RGE núm. 7028/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució Pla d'Ocupació
(II). 11574

Q) A les Preguntes RGE núm. 7230/14 a 7233/14, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a menjador
escolar obert estiu de 2014 (I a IV). 11575

R) A la Pregunta RGE núm. 7240/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla forestal de les Illes
Balears (II). 11575

S) A la Pregunta RGE núm. 7329/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions econòmiques
no periòdiques. 11575

T) A la Pregunta RGE núm. 7332/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions econòmiques
no periòdiques (IV). 11575

U) A la Pregunta RGE núm. 7436/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa "Empresa
Segura" (I). 11576

V) A la Pregunta RGE núm. 7437/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa "Empresa
Segura" (II). 11576

X) A la Pregunta RGE núm. 7438/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa "Empresa
Segura" (III). 11576

Y) A les Preguntes RGE núm. 7439/14 i 7440/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a programa
"Empresa Segura" (IV i V). 11576

Z) A la Pregunta RGE núm. 7639/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones sense plaça
FP-curs 14-15. 11576

AA) A la Pregunta RGE núm. 7640/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones sense plaça
FP- curs 14-15 (II). 11576
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AB) A la Pregunta RGE núm. 7641/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones sense plaça
FP- curs 14-15 (III). 11576

AC) A les Preguntes RGE núm. 7895/14 i 10259/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
mostres de peix Menorca i a resultats de la investigació metalls pesants a peix 2014. 11577

AD) A les Preguntes RGE núm. 8347/14 i 8348/14, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a compliment
acords Comissió bilateral, règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears i a compliment acords Comissió
bilateral, règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears. 11577

AE) A les Preguntes RGE núm. 8465/14 a 8467/14, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
places als centres públics en primera opció i per etapes. 11577

AF) A la Pregunta RGE núm. 8622/14, presentada  per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a garanties menjadors escolars.
11577

AG) A la Pregunta RGE núm. 8657/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de l'Estat (I).
11577

AH) A la Pregunta RGE núm. 8658/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de l'Estat (II).
11578

AI) A la Pregunta RGE núm. 8659/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de l'Estat (III).
11578

AJ) A la Pregunta RGE núm. 8941/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes de la fossa
sèptica al CEIP Sant Jordi (I). 11578

AK) A la Pregunta RGE núm. 8946/14, presentada  per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre formatiu
de Can Marines (I). 11579

AL) A la Pregunta RGE núm. 8949/14, presentada  per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a aula de FP bàsica
de l'IES Balàfia. 11579

AM) A la Pregunta RGE núm. 9045/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a Ibiza World Championship
(I). 11579

AN) A les Preguntes RGE núm. 9140/14, 9142/14 i 9143/14, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa
a solAlicitud de plaça a l'escola pública a Mallorca, a Menorca i a Eivissa 2014. 11579

AO) A la Pregunta RGE núm. 9210/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Projecte de llei de
règim patrimonial del matrimoni. 11579

AP) A la Pregunta RGE núm. 9690/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a empreses públiques. 11579

AQ) A les Preguntes RGE núm. 9694/14, 9709/14, 9737/14, 9752/14, 9780/14 i 9795/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a contractació de personal a Agència Balear de turisme de les Illes Balears els 2013, 2012 i 2014 i a contractació
de personal a l'ATB els anys 2013, 2012 i 2014. 11580

AR) A les Preguntes RGE núm. 9701/14 i 9707/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació
de personal a l'Escola Balear de l'Administració Pública i a Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2013. 11580

AS) A les Preguntes RGE núm. 9702/14, 9711/14, 9716/14, 9745/14, 9750/14, 9759/14, 9788/14 i 9802/14, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, a IBISEC,
a Institut d'Estudis Baleàrics els anys 2012, 2013 i 2014. 11580

AT) A les Preguntes RGE núm. 9722/14, 9765/14 i 9808/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a Palau de Congressos de Palma, SA els anys 2012, 2013 i 2014. 11580

AU) A les Preguntes RGE núm. 9724/14, 9767/14 i 9810/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a Ports de les Illes Balears els anys 2012, 2013 i 2014. 11580
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AV) A les Preguntes RGE núm. 9750/14 i 9744/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació
de personal a Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) i a l'Escola Balear de l'Administració Pública el 2012. 11581

AX) A la Pregunta RGE núm. 9787/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Escola Balear de l'Administració Pública el 2014. 11581

AY) A la Pregunta RGE núm. 9793/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2014. 11581

AZ) A la Pregunta RGE núm. 9938/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 17 d'octubre. 11581

BA) A la Pregunta RGE núm. 9940/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedició titulació estudis.
11582

BB) A les Preguntes RGE núm. 9969/14 a 9972/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a centres
docents que imparteixen FP dual (I a IV). 11582

BC) A les Preguntes RGE núm. 10042/14 i 10043/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a servei de
correu ordinari porta a porta a diverses urbanitzacions (I i II). 11582

BD) A les Preguntes RGE núm. 10109/14 a 10112/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a obres
de millora i manteniment dels centres educatius (I a IV). 11582

BE) A les Preguntes RGE núm. 10113/14 a 10116/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
actuacions per millorar les infraestructures dels centres educatius (I a IV). 11583

BF) A les Preguntes RGE núm. 10140/14 i 10141/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
subvencions en espècie per a esdeveniments que contribueixin a la promoció turística de les Illes Balears i per al foment del producte
turístic. 11583

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 10636/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les dades de deute del Govern amb els consells insulars. 11583

3.17. INFORMACIÓ

A) SolAlicitud de caràcter públic per a la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys,
l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades
amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l’hospital
de referència de Son Espases (RGE núm. 10153/14). 11583

B) SolAlicitud d'habilitació dels dilluns per tal de poder celebrar sessions de la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos
viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la
dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 10262/14). 11583

C) SolAlicitud d'habilitació de dilluns i divendres i de caràcter públic per a la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos
viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la
dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 10288/14). 11584

D) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10660/14. 11584

E) Manifestació de criteri del Govern de les Illes Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les
Illes Balears. 11584
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F) Habilitació dels dies necessaris durant el mes de gener per tal que la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat
amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos
viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la
dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases, pugui desenvolupar el pla de treball que s'aprovi, dur
a terme els treballs necessaris i elaborar, si pertoca, les conclusions corresponents. 11584

G) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 10575/14. 11585
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10351/14, relativa a seguretat alimentària, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista, RGE
núm. 10629/14, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a intensificar el compliment del Decret 34/2009, pel
qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de
l’espècie porcina que es destinen a consum privat."

A la seu del Parlament, 2 de desembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

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
25 de novembre de 2014, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8673/14, relativa a adequació
de l'Hospital Son Dureta, amb l'esmena RGE núm. 10615/14,
del Grup Parlamentari MÉS, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar treballant i a desenvolupar l’estratègia
d’atenció a les malalties cròniques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla d’adequació i rehabilitació del
conjunt arquitectònic dels edificis de l’antic hospital de Son
Dureta i de l’actual Can Misses, com a grans espais
sociosanitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una comissió formada per dos membres de
cada grup parlamentari i dos membres de la Conselleria de
Salut, amb l’objectiu de presentar un pla consensuat dels
equipaments sociosanitaris de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 2 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
817/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria d'ingressos.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí i Bosó.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Boned i José
Vicente Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10540/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres a l'IBAVI. (BOPIB
núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10610/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la
Seguretat Social. (BOPIB núm. 176, de 28 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 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10546/14,
de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sentència El Vilà (Pollença).
(BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10536/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou programa d'ajudes per a les

agrupacions de Protecció Civil. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10542/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes.
(BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175,
de 21 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 3 de desembre de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10544/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de la situació de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10531/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs escolar "Consumopolis
10". (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 175, de
21 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 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10545/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a resultats de les reunions oficials
a Madrid. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10541/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament
a final de legislatura. (BOPIB núm. 175, de 21 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 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre de 2014, rebutjà els Punts 1, 2 3 i 4 de la Moció
RGE núm. 10351/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
seguretat alimentària. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 25

de novembre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 10492/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions contra
la processionària. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de desembre 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 25

de novembre de 2014, rebutjà el Punt 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8673/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de l'Hospital de Son Dureta. (BOPIB núm.
166, de 26 de setembre de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 10537/14 i
10534/14.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2014, foren ajornades per a una propera
sessió plenària, atès l'escrit presentat pel Govern de les Illes
Balears RGE núm. 10611/14, les preguntes esmentades,
presentades  pel diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam i per la
diputada Sra. María José Bauzá i Alonso, ambdós del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Unitat d'atenció i suport a les
relacions familiars i a programa d'activitats amb motiu del Dia
internacional de l'eliminació de la violència contra la dona,
respectivament, ambdues publicades al BOPIB núm. 175, de 21
de novembre d'enguany.

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

B)
Retirada del punt 5 de la Moció RGE núm. 20351/14.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2014, la portaveu del Grup Parlamentari
MÉS, retirà el punt 5 de la moció esmentada, relativa a
seguretat alimentària, publicada en el BOPIB núm. 174, de 14
de novembre d'enguany.

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

Ordre de Publicació

C)
Acord de celebració de sessions extraordinàries durant el

mes de gener de la Comissió no permanent d'investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada
en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes
relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en
funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (RGE
núm. 10277/14).

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2014, adoptà, per assentiment, l'acord de
celebrar sessions extraordinàries durant el mes de gener de la
comissió no permanent d'investigació esmentada perquè pugui
desenvolupar el pla de treball que s'hi aprovi, dur a terme els
treballar necessaris i elaborar, si pertoca, les conclusions
corresponents previstes a l'article 55.4 del Reglament del
Parlament.

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

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, aprovà
les Resolucions presentades a l'Informe 97/2014, del Compte
General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent
a l'exercici 2009.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
" 1.El Parlament de les Illes Balears demana a l'Ajuntament

de Palma de Mallorca que, basant-se en l'Informe 97/2014, del
Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009, elaborat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, i en defensa de l'interès general de
la ciutadania, dugui a terme totes les actuacions i accions
necessàries per tal d'aclarir les possibles responsabilitats que es
puguin derivar de les excepcions del compliment de la legalitat
recollides a l'esmentat informe, així com d'altres que es puguin
detectar en el mateix exercici econòmic.

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears que es fiscalitzin els comptes
generals dels anys 2010 i 2011 de l'Ajuntament de Palma de
Mallorca, així com els contractes i les subvencions que aquestes
contenen."

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2014.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, aprovà
les Resolucions presentades a l'Informe 98/2014, l'Informe
98/2014, del Compte General de la CAIB corresponent a
l'exercici 2012.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
" 1. El Parlament de les Illes Balears constata que el model

de finançament autonòmic és just amb les Illes Balears i
insisteix en la necessitat que es reformi l'actual sistema de
finançament."

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2014.
La secretària de la comissió:
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María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de novembre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 6442/14, relativa a
exercici del dret a la segona opinió mèdica en el servei de
Salut de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a desenvolupar mitjançant un decret el dret del pacient
a una segona opinió mèdica, en el termini de 6 mesos."

A la seu del Parlament, 2 de desembre de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Francisco Mercadal i Alabern.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, rebutjà
les Propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a l'Informe 97/2014, del Compte General de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent a l'exercici
2009, publicades en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

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

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, rebutjà

les Propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a l'Informe 98/2014, del Compte General de la CAIB
corresponent a l'exercici 2012, publicades en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, rebutjà
els Punts 2 i 3 de les Propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS, relatives a l'Informe 98/2014, del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici 2012, publicades
en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 26 de novembre de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a espai per a les urgències de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm.
153, de 30 de maig de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9212/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions urgents al CEIP
Sant Jordi. (BOPIB núm. 169, de 17 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 3 de desembre 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 27 de novembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8104/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca de Can Sales.
(BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Director General en funcions de

l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears, sobre les línies generals a aplicar a la gestió
de l'EPRTVIB (RGE núm. 9689/14).

A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de novembre de 2014, tengué lloc
la compareixença del Sr. Director General en funcions de l'Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears, qui, acompanyat
del gerent de l'ens públic, del director d'Informatius d'IB3, de la
directora d'IB3 Televisió, del director d'IB3 Ràdio i del cap de
Comunicació i web corporativa de l'ens, informà sobre el tema
indicat.

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

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Caràcter públic de les sessions de la Comissió no

permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció
dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris
relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació
d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les
modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els
convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació
i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases (RGE núm. 10153/14 i punt 2 del RGE núm.
10288/14). 

La Comissió no permanent d'investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de novembre de 2014, atesos els escrits esmentats, aprovà per
assentiment que les sessions d'aquesta comissió no permanent
d'investigació tenguessin caràcter públic.

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

Ordre de Publicació

B)
Habilitació dels dilluns per tal de celebrar sessions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat
amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la
construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els
accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb
aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb
la construcció, la dotació i la posada en funcionament de
l’hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 10262/14 i
punt 1 del RGE núm. 10288/14). 

La Comissió no permanent d'investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
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posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de novembre de 2014, atesos els escrits esmentats, aprovà per
assentiment que habilitar els dilluns per tal de celebrar sessions
de la comissió no permanent d'investigació esmentada.

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

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei agrària de les

Illes Balears (RGE núm. 8525/14).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 24 de novembre de 2014, procedí a l'elaboració
del dictamen corresponent al projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014.

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

Ordre de Publicació

D)
Debat de l'escrit RGE núm. 8813/14, de la Sindicatura de

Comptes, mitjançant el qual es remet l'Informe 99/2004, de les
subvencions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera, corresponents a l'exercici 2011.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2014, procedí
a debatre l'escrit esmentat.

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

Ordre de Publicació

E)
Elecció dels càrrecs de vicepresident o vicepresidenta i de

secretari o secretària de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

 La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 27 de novembre de 2014, es proclamà vicepresidenta de
la comissió la diputada Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista.

A la mateixa sessió es procedí a l'elecció del càrrec de
secretari o secretària, i en resultà elegit, per 7 vots a favor, 4
vots en blanc i 1 vot nul, la diputada Sra. Rosa Maria Bauzá i
Colom, del Grup Parlamentari Popular.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 10671/14, del Grup Parlamentari MÉS,
d'indústria de les Illes Balears (complementada amb l'escrit
RGE núm. 11425/14).

Palma, a 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)  
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'INDÚSTRIA DE LES ILLES
BALEARS

Les Illes Balears han tengut des de finals del segle XIX una
notable presència industrial.

La indústria és un sector econòmic estratègic. I ho és per
moltes raons. És la branca productiva d'on s’obtenen majors
increments de productivitat, de fet la indústria lidera els
creixements de productivitat del món. És la peça clau per
generar, aplicar i difondre avenços en innovació i recerca. A
més a més és on es generen més estabilitat i millors condicions
laborals.

No és casual que les economies europees més
industrialitzades siguin les que s’han mostrat més resilients a la
pitjor crisi econòmica que ha patit Europa des de la II Guerra
Mundial.

El cert és que avui en dia, el nou paradigma econòmic que
recorre Europa és la reindustrialització. Durant anys s’ha assistit
entre la passivitat i la indolència, a la deslocalització industrial
d’Europa, com si el que resultàs modern fos l’economia de
servicis o financera, el no produir.
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Conscient de la importància i de la necessitat d’impulsar la
indústria, la Comissió Europea s’ha fixat com a objectiu que
l’aportació del sector industrial europeu passi del 15% al 20%
en el 2020 (comunicació de la Comissió Europea de 10
d’octubre de 2012 “Una indústria Europea més forta per al
creixement i la recuperació econòmica”).

Seguint l’estela fixada per la Unió Europea, les comunitats
autònomes han realitzat esforços en aquest sentit (la comunitat
de Castellà-Lleó ha presentat en el mes d’abril un Acord per a
la Competitivitat Industrial que té per finalitat augmentar
l’aportació del seu sector industrial de l’actual 16,1% al 20%,
Catalunya ha decidit implementar un ambiciós pacte industrial
amb 138 mesures concretes, les Illes Canàries fins i tot tenen
per objectiu duplicar el seu PIB industrial el 2020...) i fins i tot
han fet lleis industrials (Aragó, Galícia, País Basc,
Castella-Lleó...).

Lamentablement Balears no té aprovat cap pla integral
d’indústria i el que és pitjor, no n’hi ha cap en perspectiva. Per
altre banda tampoc no disposa de cap llei d’indústria que reguli,
estimuli i impulsi el sector industrial.

I la veritat és que seria ben necessari ja que l’únic sector
econòmic que no va créixer el 2013 va ser el sector industrial,
de fet va retrocedir l'1,1%, molt per davall del que ha retrocedit
al conjunt d’Espanya (-0,4%), on fins i tot hi ha hagut
comunitats autònomes que han vist repuntar positivament el seu
sector industrial.

Les exportacions han retrocedit un 12,5% (especialment en
el sector del calçat, moble, bijuteria, pell i cuiro) i l’índex de
confiança empresarial és molt inferior en relació amb els altres
sectors econòmics (dades del Butlletí de Conjuntura Econòmica
de les Illes Balears de març de 2014 del Govern Balear).

El 2014 continua sent negatiu per a la indústria amb taxes de
decreixement, mentre que en el conjunt d’Espanya són ja de
creixement.

Però el més greu és que no som davant una dada conjuntural,
sinó que respon a una tendència estructural dels darrers lustres
on hem viscut una autèntica contrarevolució industrial, un
autèntic enfonsament de la indústria balear.

En aquesta línia resulta lamentable la poca atenció, el poc
interès que mereix al Govern el sector industrial. Sembla que
ens tornam a centrar en la hipertròfia de la construcció
(amnisties urbanístiques vàries) que tants de mals de caps ens ha
general i que sens dubte ha agreujat notablement els impactes de
la crisi econòmica del 2007.

Serà necessari bastir un model econòmic pactat entre tots, en
el qual impulsem de forma clara l’excelAlència en el turisme (el
producte, Balears, és excelAlent) un turisme de gran valor afegit,
un turisme lobby del medi ambient. Un turisme que aporti
importants increments de productivitat.

Ara bé, no ens podem acontentar sols amb això, es fa
necessari impulsar un pol industrial, un potent pol industrial.
Ben cert que no és fàcil introduir encletxes quan hi ha
monocultius econòmics com el nostre, però el cert és que és
fonamental per al nostre equilibri econòmic, social i territorial.

Hem d’impulsar una decidida aposta industrial, que passi
necessàriament per la societat del coneixement, la societat 2.0,
per molts de motius: perquè és una indústria de futur, de gran
valor afegit, però per sobre de tot perquè és l’única que no té el
cost de la insularitat. Juntament amb aquesta indústria, hem de
considerar estratègic el sector audiovisual (incipient i de gran
projecció internacional), la construcció (rehabilitació, eficiència
energètica, moble...), l’agroalimentari (tenim un mercat natural
local de tretze milions de persones) i els sectors de la indústria
tradicional que ja tenim aquí.

El sector industrial resulta estratègic i clau per a la
productivitat, per a la riquesa i per a una ocupació de qualitat i
estable. És per això que es considera oportuna aquesta iniciativa
legislativa.

El títol primer conté les disposicions generals, l’objecte,
l’àmbit, els principis generals i les finalitats.

El títol segon, que es dedica a l’impuls de l’activitat i la
qualitat industrial, contempla la redacció de plans directors de
promocions industrials amb dotació pressupostària, la declaració
de sectors estratègics i la possibilitat de declarar projectes
industrials prioritaris.

El títol tercer regula la denominada responsabilitat social i
mediambiental de l’empresa.

El títol quart regula la seguretat industrial amb un capítol
propi per als professionals.

El títol cinquè crea el Registre Industrial de les Illes Balears,
i el sisè les infraccions i sancions.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

La present llei té per finalitat fixar el marc normatiu
regulador de l'exercici de l'activitat industrial a Balears i
l’impuls de la mateixa.

Article 2
Àmbit d'aplicació

1. Queden compreses en l'àmbit d'aquesta Llei totes les
activitats industrials que es desenvolupin al territori de la
Comunitat Autònoma Balear.

Als efectes de la present Llei, es consideren activitats
industrials les dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment,
transformació o reutilització de productes industrials,
l'envasament i embalatge, així com l'aprofitament, recuperació
i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la
naturalesa dels recursos, i processos tècnics utilitzats.
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2. Així mateix estaran inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
Llei els serveis d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i
assistència tècnica directament relacionats amb les activitats
industrials.

3. Les disposicions sobre seguretat industrial seran d'aplicació
en tot cas a les instalAlacions, equips, activitats, processos i
productes industrials que, radicats al territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, utilitzin o incorporin elements,
mecanismes o tècniques susceptibles de produir danys o
perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient.

4. Es regiran per la present Llei, en el no previst en la seva
regulació específica:

a) Les activitats de generació, distribució i subministrament
de l'energia i productes energètics.

b) Activitats mediambientals i de tractament, eliminació,
gestió i valorització de residus.

c) Les activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels
jaciments minerals i altres recursos geològics, qualssevol que
fossin el seu origen i estat físic.

d) Les instalAlacions nuclears i radioactives.
e) Les indústries de fabricació d'armes i explosius
f) Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals

i pesqueres.
g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i

les telecomunicacions.
h) Les activitats industrials relatives al medicament i la

sanitat.
i) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.
j) Les activitats turístiques.

Article 3
Principis generals

L'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
l'àmbit de l'aplicació de la present Llei, estarà presidida pels
següents principis:

a) Responsabilitat social i ambiental de l’empresa.
b) La lliure competència per assegurar un funcionament

competitiu del mercat i lluita contra actuacions
monopolístiques.

c) Respecte a la llibertat d'empresa, a la llibertat per a
l'establiment i la prestació de serveis.

Article 4
Objectius

Són objectius de la present Llei:
a) La protecció de l'exercici de l'activitat industrial.
b) L'establiment d'un marc de seguretat industrial per a les

persones, els béns i el medi ambient.
c) Promoure la generació de riquesa, el progrés, la cohesió

econòmica, social i territorial.
d) Creació i manteniment d’ocupació estable i de qualitat.
e) Afavorir la internacionalització del sector industrial.
f) La determinació del règim de responsabilitat industrial.
g) La promoció i estímul de la qualitat industrial.
h) La creació d'un marc normatiu per a la planificació

estratègica de la política industrial.
i) El foment de la competitivitat industrial; l'estimul, la

promoció i la modernització de l'activitat industrial.
j) La creació d'una consciència de responsabilitat social

empresarial.
k) El foment de l'eficiència i estalvi energètic.

l) La cohesió social, l'equilibri territorial, la creació i el
manteniment d'ús de qualitat.

TÍTOL II
IMPULS A L’ACTIVITAT I QUALITAT INDUSTRIAL

Capítol I
Promoció industrial: planificació i mitjans

Article 5
Finalitats de la política de promoció industrial

1. En el marc de les seves competències, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears haurà de desenvolupar una
política adequada de promoció i modernització industrial, a fi de
contribuir al desenvolupament d'un model econòmic de
creixement sostenible, que ens permeti avançar en
competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial,
afavorint la innovació i el creixement empresarial, i provocant
la creació d'ocupació de qualitat.

2. Per al desenvolupament de la política de promoció industrial
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establirà plans i
programes específics d'actuació que es determinin en aquesta
secció, d'entre els que tendrà caràcter necessari el Pla Director
de Promoció Industrial de Balears.

3. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma hauran
de preveure una partida anual per implementar el Pla de l'1%
del total del pressupost de la Comunitat Autònoma.

Article 6
El Pla Director de Promoció Industrial de Balears

1. El Pla Director de Promoció Industrial de Balears establirà
les línies generals i directores bàsiques de la política de
promoció industrial de la Comunitat Autònoma Balear, amb
identificació dels objectius i prioritats perseguides, tant generals
com, en el seu cas, especials, per a sectors o branques
d'indústries, o zones territorials. En concret tendrà plans
específics per a cada illa, en la redacció dels quals hauran
d’informar prèviament els respectius consells.

2. Seran objectius essencials del Pla Director de Promoció
Industrial de Balears:

 a) Contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i
equilibrat de la Comunitat.

  b) Reforçar la cohesió econòmica i social, contribuint a la
creació i manteniment de l'ocupació.

c) Modernitzar el model productiu de Balears incrementant
la seva competitivitat.

d) Avançar en el procés d'internacionalització de la
indústria.

e) Impulsar la innovació, el desenvolupament tecnològic, la
transferència de coneixement i la formació especialitzada.

f) Procurar un adequat finançament de la indústria, amb
especial atenció a les petites i mitjanes empreses.

g) Contribuir al desenvolupament de les zones més
desfavorides en termes econòmics o de població.

h) Fomentar la implantació i creació d'empreses, i prevenir
les deslocalitzacions.

i) Aprofitar els recursos endògens de la Comunitat.
j) Fomentar la cooperació i la colAlaboració interempresarial.
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k) Afavorir el desenvolupament de la política de sòl
industrial orientada a l'ocupació del terra disponible ofert en
condicions competitives.

l) Millorar la qualificació del capital humà.
m) Fomentar l'eficiència energètica.
n) Estimular la captació d'inversions.
ñ) Aconseguir una assignació eficient dels recursos públics.
o) Estimular i afavorir l’emprenedoria empresarial i

l'autoocupació.

3. El Pla Director de Promoció Industrial de Balears serà
aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
Balear, a proposta de la Conselleria amb competències en
economia i les altres Conselleries que tinguin competències en
sectors o branques concrets de l'activitat industrial, prèvia
consulta al Consell Econòmic i Social, sense perjudici de les
consultes que en el seu cas siguin preceptives. Una vegada
aprovat, el Pla serà objecte de publicitat general.

4. Abans de la seva aprovació, el Pla Director de Promoció
Industrial de Balears serà presentat als Grups Parlamentaris al
Parlament de les Illes Balears perquè puguin realitzar
aportacions al text. Una vegada aprovat, es remetrà al Parlament
de les Illes Balears per al seu pronunciament formal.

Article 7
Contingut del Pla Director de Promoció Industrial de
Balears

1. El Pla Director de Promoció Industrial de Balears contendrà
almenys:

a) Una anàlisi de situació del teixit industrial i una projecció
sobre la seva possible evolució.

b) Una avaluació de l'impacte de les polítiques de promoció
industrial prèvies.

c) La determinació dels objectius concrets a arribar i les
prioritats sectorials i territorials.

d) La descripció dels programes sectorials de foment de
l'activitat industrial sobre els quals prioritzar els esforços de la
política industrial.

e) La descripció dels programes transversals de foment de
la competitivitat que afectin els sectors industrials.

f) La determinació de la durada temporal del Pla, així com
la temporalització dels diferents programes a desenvolupar.

g) La definició del marc econòmic financer de
desenvolupament i la determinació dels mitjans financers a
emprar.

h) La definició dels indicadors i procediments de seguiment
i avaluació dels diferents programes.

i) Les altres previsions que s'estableixin reglamentàriament.
k) El desenvolupament dels sectors que es consideren

estratègics, la societat del coneixement, el sector audiovisual,
l’agroindústria i la construcció pel que fa a eficiència
energètica, rehabilitació i el subsector de mobles.

2. Els programes sectorials de foment de l'activitat industrial
tendran correlació directa amb la política d'especialització
instrumentada a través de clústers o qualsevol altre sistema
capaç d'integrar la millora competitiva sectorial a través de la
cooperació empresarial.

3. Els programes transversals de foment de la competitivitat
industrial integraran al seu contingut i mesures les accions
necessàries que afectin de forma global tot el teixit
industrialment i específicament als sectors prioritaris d'actuació
vertical del Pla Director. Essencialment s'han de considerar com
a Programes bàsics de competitivitat industrial la
internacionalització, la R+D+I, el finançament i qualsevol altre
que reglamentàriament es consideri durant el termini de
vigència del Pla Director de Promoció Industrial de Balears.
Serà contingut mínim dels programes bàsics, el següent:

a) La internacionalització, amb l'objectiu de consolidar i
incrementar la base d'empreses exportadores, preveurà la
informació a les empreses sobre mercats exteriors, la formació,
l'exportació, la captació d'inversions, la cooperació empresarial
i la internacionalització de la innovació tecnològica.

b) La innovació tecnològica, preveurà de manera prioritària,
els processos per a l'especialització productiva, la transferència
tecnològica i el suport a la creació d'empreses innovadores.

c) El finançament es dirigirà al disseny de serveis adequats
a les necessitats dels sectors industrials en el seu procés de
consolidació i creixement.

4. Quan es presentin especials necessitats de reindustrialització
o es tracti de zones en declivi, el Pla Director de Promoció
Industrial de Balears podrà preveure programes territorials de
foment, referits a un o a diversos territoris determinats de la
Comunitat. Seran aprovats per la Conselleria amb competències
en matèria d'indústria, prèvia consulta d'aquelles altres
Conselleries que tinguin competències en sectors o branques
concrets de l'activitat industrial.

Article 8
Execució del Pla Director de Promoció Industrial de
Balears

1. Les diferents Conselleries de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, sota la direcció de la Conselleria competent en
matèria d'indústria, recolzaran l'execució de les mesures
previstes en el Pla Director de Promoció Industrial de Balears,
dins de l'àmbit de les seves respectives competències.

2. L'Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears serà
l'entitat pública instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que colAlaborarà en l'execució de les funcions
relatives a activitats de promoció industrial en els àmbits de la
competitivitat, internacionalització, innovació i finançament. Al
costat d'aquesta entitat, podran colAlaborar en les funcions
mateixes o similars els organismes i les entitats públiques
adscrites, per a les mateixes finalitats, a les Conselleries amb
competències en alguns dels sectors industrials previstos en
aquesta Llei.

3. La Conselleria amb competències en matèria d'indústria
realitzarà l'avaluació contínua del Pla Director de Promoció
Industrial de Balears, podent introduir les modificacions que es
considerin necessàries per a la consecució dels objectius
marcats, donant compte d'això al Parlament Balear.
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Article 9
Projectes industrials prioritaris

1. A proposta de la Conselleria competent en matèria
d'indústria, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears podrà declarar projectes industrials prioritaris
al marge dels quals poguessin contenir-se ja en el Pla de
Promoció Industrial de Balears, sempre que es justifiqués per
raons d'interès general.

Podran ser considerats projectes industrials prioritaris
aquelles propostes d'inversió orientades a la implantació o
ampliació d'una o diverses instalAlacions industrials que es
prevegi impliquin una expansió significativa del teixit industrial
de Balears o ajudin la seva consolidació. Per a això es tendrà en
compte la seva repercussió econòmica en la zona afectada en
termes d'inversió i de creació d'ocupació i el seu possible
impacte tecnològic i innovador.

2. La declaració de projecte industrial prioritari produirà els
següents efectes:

a) L'aprovació de la implantació o ampliació de l'establiment
industrial proposat, sense necessitat d'una ulterior solAlicitud.

b) Cas d'estar prevista l'expropiació en favor del solAlicitant,
la declaració d'utilitat pública i interès social, així com de la
necessitat i urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats.

c) La justificació per a la concessió de forma directa de
subvencions sense perjudici del compliment dels requisits
establerts en la normativa sobre subvencions.

d) L'establiment o ampliació de servituds de pas per a vies
d'accés, línies de transport i distribució d'energia i
canalitzacions de líquids o gasos, en els casos en els quals fos
necessari, de conformitat amb la normativa que les reguli.

Capítol II
Avenç en la racionalització de la normativa industrial

Article 10
Principis de bona regulació

La regulació de l'activitat industrial a les Illes Balears es
basarà en els principis de bona regulació reconeguts per la
legislació de la Unió Europea i les organitzacions
internacionals, a fi de minimitzar els costos de les empreses,
alhora que eliminar obstacles injustificats a l'activitat
econòmica.

Article 11
Execució de la política de bona regulació en les iniciatives
legislatives i reglamentàries

Tota iniciativa legislativa o reglamentària en l'àmbit de la
regulació de l'activitat industrial, que procedeixi de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de les entitats d'ella
dependents, haurà de ser precedida d'una memòria d'impacte
normatiu on s'analitzi la repercussió de les normes proposades
sobre l'activitat de les empreses i els costos que els suposarà la
seva aplicació. En particular, s'adonarà en aquesta memòria de
la forma en la qual es dóna compliment als principis de bona
regulació a què es refereix l'article precedent.

Article 12
Examen de la regulació industrial

Sense perjudici de l'establert a l'article anterior, la
Conselleria amb competències en matèria d'indústria de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears establirà mecanismes
que permetin examinar periòdicament l'impacte de la regulació
sobre l'activitat econòmica i els costos de les empreses, amb la
participació de les entitats representatives dels interessos
econòmics i socials.

Igualment establirà vies d'interlocució amb les
administracions locals de la Comunitat Autònoma, a fi
d'examinar les regulacions locals que incideixen sobre l'activitat
industrial, i promoure mesures de coordinació i d'adopció de
pràctiques de bona regulació en l'àmbit local.

Capítol III
Qualitat industrial

Article 13
Qualitat industrial

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma impulsarà
polítiques de qualitat industrial, que tractaran d'implicar tots els
agents industrials, públics i privats, en un esforç comú per
incrementar la seguretat, fiabilitat i utilitat dels productes,
equips i serveis, mentre es promou la competitivitat industrial.

2. Als efectes del previst en el número anterior, l'Administració
de la Comunitat Autònoma impulsarà actuacions encaminades
a:

a) La implantació i millora de sistemes de gestió de la
qualitat en les empreses.

b) La participació de tots els sectors econòmics i socials en
la normalització industrial, així com en la seva difusió.

c) La promoció de l'existència d'entitats de certificació,
inspecció i assaig amb capacitat demostrada tècnica.

d) Evitar o reprimir actuacions anticompetitives.
e) La sensibilització, divulgació i formació en matèria de

qualitat.
f) El foment de la qualitat mitjançant l'establiment de plans,

programes i mesures.

TÍTOL III
RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

EMPRESARIAL

Article 14
Responsabilitat social empresarial

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears incentivarà
l'adopció voluntària de pràctiques de responsabilitat social
empresarial per les empreses i establiments industrials radicats
en la Comunitat, d'acord amb els millors estàndards, europeus
i internacionals en la matèria. En particular, referent al
manteniment de la qualitat en l'ocupació, la protecció del medi
ambient, l'accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat, el consum sostenible, el respecte als drets humans
i la promoció permanent de la igualtat efectiva entre homes i
dones, promovent així mateix l'esperit de cooperació
interempresarial, la transparència empresarial i la sostenibilitat.
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2. Als efectes del disposat en el paràgraf anterior, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears adoptarà, pels mitjans que estimi
més oportuns, quantes mesures siguin apropiades per fomentar
la difusió d'una consciència de responsabilitat social entre les
empreses, així com la seva autoavaluació voluntària a través
d'informes anuals sobre la matèria.

Entre aquestes mesures, podran adoptar-se:
a) La realització de campanyes de difusió de la

responsabilitat social empresarial.
b) L'elaboració, amb els sectors empresarials afectats, de

codis voluntaris de bones pràctiques sobre responsabilitat social
empresarial.

c) La creació de mecanismes d'avaluació de les pràctiques
sobre responsabilitat social empresarial.

TÍTOL IV
SEGURETAT INDUSTRIAL

Capítol I
De l'activitat industrial

Article 15
Finalitat

1. Els productes, equips, instalAlacions, activitats industrials i
establiments industrials han de complir els requisits de seguretat
establerts en la normativa vigent.

2. La regulació i intervenció administrativa en l'àmbit de la
seguretat industrial té per objecte la prevenció i limitació de
riscos, així com la protecció contra accidents i sinistres capaços
de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns
o al medi ambient, derivats de l'activitat industrial o de la
utilització, funcionament i manteniment de les instalAlacions o
equips, i de la producció, ús, consum, emmagatzemament o
rebuig dels productes industrials.

3. A aquests efectes es procurarà limitar les causes que originen
els riscos, així com establir els controls per detectar-los i mitigar
les conseqüències de possibles accidents.

4. Es consideren riscos relacionats amb la seguretat industrial
els que puguin produir danys a persones, flora, fauna, béns o
medi ambient i, en particular, els incendis, les explosions i altres
fets susceptibles de produir cremades, intoxicacions,
enverinament o asfíxia, electrocució, contaminació física,
química o biològica, així com qualsevol altre que pogués
preveure's en la normativa aplicable sobre seguretat.

5. Les activitats relacionades amb la prevenció de riscos
laborals es regiran pel disposat en la seva normativa específica.

6. La intervenció administrativa de control davant els riscos
relacionats amb el medi ambient es regiran per la normativa
específica aplicable en cada cas.

Article 16
Obligacions dels titulars

Els titulars d'indústries, instalAlacions o equips han
d'utilitzar-los i mantenir-los complint la normativa de seguretat.
En particular, han de:

a) Adoptar les mesures necessàries per a la correcta
instalAlació dels aparells i equips industrials, així com per a la
seva posada en marxa, ús, ampliació, modificació, manteniment,
prevenció d'accidents o minimització de les seves
conseqüències.

b) Hauran de disposar de les autoritzacions o haver presentat
les declaracions responsables o comunicacions prèvies precises
per a l'exercici de l'activitat, quan així estigui establert per la
normativa sectorial.

c) Subscriure un contracte de manteniment d'equips o
instalAlacions, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

d) Conservar la documentació que acrediti que la
instalAlació, aparell o equip compleix amb les disposicions
tècniques i administratives aplicables.

e) Realitzar les inspeccions, revisions o verificacions que
siguin precises.

f) Facilitar als inspectors, en l'àmbit de les seves
competències, l'accés a les seves instalAlacions, aportant la
informació o documentació que els sigui requerida, mantenint
una actitud de colAlaboració.

g) Corregir les deficiències de seguretat tan aviat com siguin
advertides, posades de manifest per actuacions d'inspecció o
comprovació o ordenades per l'Administració.

h) Donar de baixa les instalAlacions en els registres
administratius quan cessi el seu funcionament, així com complir
amb els requisits exigits per la normativa per al seu tancament,
clausura, desmantellament, inertització i restabliment de
l'entorn.

i) Comunicar a l'òrgan administratiu competent en matèria
d'indústria els accidents que puguin afectar de forma
significativa a les persones, béns o medi ambient.

j) Comunicar a l'òrgan administratiu competent en matèria
d'indústria les denúncies que sobre riscos a les instalAlacions o
equips, des de qualsevol àmbit, rebin.

Article 17
Indústries perilloses i contaminants

Les indústries d'alt risc que reglamentàriament es determinin
hauran d'ajustar la seva activitat al que disposin els plans de
seguretat, que hauran de sotmetre's a l'aprovació i revisió
periòdica de l'òrgan administratiu competent.

Article 18
Responsabilitat

Les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats
compreses en l'àmbit d'aplicació de la present Llei respondran
dels danys que poguessin derivar-se de la seva actuació,
conforme a l'establert en la legislació aplicable, sense perjudici
de la responsabilitat administrativa que pogués resultar de la
comissió d'alguna de les infraccions tipificades en la present
Llei.
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Capítol II
Professionals

Article 19
Habilitacions professionals

1. Quan així ho prevegi la normativa vigent, l'òrgan competent
en matèria d'indústria de l'administració de la Comunitat
Autònoma realitzarà les proves o controls d'aptitud professional
en relació amb les activitats compreses en l'àmbit de la present
Llei i, en el seu cas, atorgarà les corresponents acreditacions.

2. En els termes previstos en la normativa vigent, l'òrgan
competent en matèria d'indústria supervisarà i controlarà
l'actuació dels professionals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la
present Llei.

Article 20
Projectistes i directors d'obra

1. Els projectistes i directors d'obra, amb caràcter previ al
desenvolupament de la seva activitat a Balears, han de presentar
una declaració responsable davant de l'òrgan competent en
matèria d'indústria, referida als següents requisits:

a) Estar en possessió de l'habilitació professional o, en el seu
cas, del títol tècnic que atorga la competència legal per al
desenvolupament de l'activitat que es tracti.

b) No estar inhabilitat per a l'exercici de la professió.
c) Disposar d'una assegurança de responsabilitat

professional, que cobreixi els possibles danys causats a
l'exercici de l'activitat, amb la cobertura que es determini
reglamentàriament.

2. No serà necessari presentar una declaració responsable prèvia
a l'inici de l'activitat quan els interessats estiguin inscrits en un
colAlegi professional que assumeixi aquests controls. En aquest
cas, s'hauran d'articular els mecanismes de colAlaboració entre
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i el ColAlegi corresponent.

3. A efectes de la prestació de serveis, es reconeix la validesa a
les Illes Balears de les autoritzacions, declaracions responsables
o comunicacions prèvies atorgades o presentades
davant dels òrgans estatals i autonòmics competents, així com
les realitzades davant dels òrgans competents de qualsevol dels
Estats membres de la Unió Europea, en els termes previstos en
la legislació vigent. A efectes de que la Comunitat Autònoma
pugui exercir adequadament les seves competències, s'establiran
els corresponents mecanismes de colAlaboració
interadministrativa.

4. Quan els serveis siguin prestats per persones jurídiques,
hauran de comptar amb personal que compleixi amb els
requisits previstos en aquest article.

Article 21
Empreses instalAladores i mantenidores

Les empreses instalAladores i mantenidores hauran de
presentar una declaració responsable quan així ho prevegi la
normativa en matèria de seguretat industrial.

Article 22
Organismes de control

1. Els organismes de control són persones, físiques o jurídiques,
que presten serveis de verificació del compliment de les
condicions de seguretat industrial.

Els requisits de funcionament d'aquests organismes estan
establerts en la normativa estatal corresponent.

2. Els organismes de control que desenvolupin la seva activitat
a Balears se subjecten a la supervisió de l'administració de la
Comunitat Autònoma, a la qual també correspon l'exercici de la
potestat sancionadora.

3. Els organismes de control que prestin serveis a Balears han
de facilitar a l'òrgan autonòmic competent en matèria
d'indústria, així com a l'Administració de l'Estat la informació
sobre les seves activitats que reglamentàriament es determini.

4. Podran realitzar les funcions desenvolupades en aquest article
les entitats o agents qualificats o acreditats quan així es permeti
en la legislació vigent. En l'àmbit de les seves competències la
Comunitat Autònoma podrà desenvolupar els requisits exigibles
a aquestes entitats o agents qualificats o acreditats.

Capítol III
Controls previs sobre activitats i instalAlacions

Article 23
Controls administratius

1. La posada en funcionament d'instalAlacions industrials
requerirà la prèvia obtenció d'una autorització administrativa,
quan així ho exigeixi la normativa aplicable, per resultar una
mesura necessària, adequada i proporcionada per prevenir i
evitar riscos per a les persones, béns i medi ambient.

La realització d'activitats només requerirà autorització
administrativa prèvia de l'Administració competent quan resulti
obligat per al compliment de les obligacions derivades de la
Normativa Comunitària o de Tractats i Convenis Internacionals.

Amb caràcter general, la normativa preveurà autoritzacions
reglades, no contingentades i de durada indefinida, que s'haurà
d'atorgar a través de procediments administratius àgils i
eficaços.

2. Quan així ho exigeixi la normativa aplicable, la realització
d'una activitat industrial requerirà que el seu titular dirigeixi a
l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat
Autònoma una declaració responsable o comunicació, en la qual
manifesti que:

a) compleix amb els requisits establerts en la normativa per
realitzar l'activitat que es tracti;

b) disposa de la documentació que així l'acredita;
c) i es compromet a mantenir el seu compliment durant el

període de temps inherent a l'esmentat reconeixement o
exercici.

3. L'òrgan competent en matèria d'indústria posarà a disposició
dels interessats models de declaració responsable i de
comunicació prèvia, que podran presentar-se per mitjans
telemàtics.

4. Quan així ho exigeixi la normativa vigent, els interessats
hauran d'acompanyar la seva solAlicitud d'autorització,
declaració responsable o comunicació prèvia:
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a) Declaració del titular de les instalAlacions i, en el seu cas,
del fabricant, el seu representant, distribuïdor o importador del
producte en la qual es manifesti el compliment de les exigències
de seguretat.

b) Certificació o acta d'organisme de control, instalAlador,
conservador autoritzats o tècnic facultatiu competent.

c) Qualsevol altre mitjà de comprovació que prevegi la
normativa vigent.

5. L'acte de presentació davant de l'administració de la
declaració responsable o de la comunicació prèvia no
pressuposa l'aprovació de l'activitat industrial ni de la seva
idoneïtat tècnica.

Article 24
Comprovacions administratives

L'Administració podrà comprovar els establiments o
instalAlacions abans de la seva posada en funcionament, quan
l'activitat estigui subjecta a autorització administrativa en
matèria d'indústria.

Article 25
Actuació dels organismes de control

En cas de disconformitat amb l'actuació o amb l'informe
emès pels organismes de control, la persona que hagi contractat
els seus serveis podrà solAlicitar la intervenció de l'òrgan
autonòmic competent en matèria d'indústria. En aquest últim
cas, l'interessat no podrà presentar informe de cap altre
organisme de control fins que l'administració resolgui i, en el
seu cas, es pronunciï sobre la correcció de l'actuació del primer
organisme de control.

Article 26
Informació als titulars de les instalAlacions
1. Les empreses que realitzin instalAlacions industrials estaran
obligades a informar el seu titular de les obligacions que
assumeix. Així mateix, li hauran de lliurar la documentació
tècnica que correspongui, en el seu cas, acompanyada de les
instruccions d'utilització i manteniment.

2. Idèntica obligació incumbeix a les empreses
subministradores, comercialitzadores i mantenidores. A més,
aquestes últimes han d'informar per escrit els titulars de les
instalAlacions de les dates en les quals han de realitzar
operacions de manteniment i inspeccions preceptives.

Article 27
Deure d'informació

Els titulars d'instalAlacions i les persones que prestin serveis
professionals en l'àmbit d'aplicació de la present Llei que
tinguin coneixement d'accidents o deficiències en matèria de
seguretat industrial l'hauran de posar en coneixement de
l'Administració.

Idèntic deure incumbeix a qualsevol persona que adverteixi
riscos que puguin comprometre la seguretat industrial.

Capítol IV
Mesures correctores i inspecció

Article 28
Modalitats

En els termes i casos previstos en la normativa vigent, es
duran a terme controls per verificar el compliment de les
exigències de seguretat. Els controls podran consistir en:

a) Inspecció administrativa pels funcionaris de la Comunitat
Autònoma.

b) Inspecció per organismes de control, quan així s'encomani
per l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

c) Inspecció, per compte dels titulars de l'activitat, realitzada
per organismes de control.

Article 29
Inspecció administrativa

1. En qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l'òrgan
competent en matèria d'indústria podrà dur a terme les
inspeccions que consideri necessàries, especialment quan:

a) S'hagi produït un accident o posat de manifest una greu
deficiència de seguretat.

b) Es tingui coneixement per qualsevol mitjà de l'existència
d'una situació de risc significatiu per a les persones, els béns o
el medi ambient o es produeixi un greu incompliment de les
normes de seguretat.

c) Existeixin indicis de l'existència de defectes o de fets que
poguessin ser constitutius de delicte o infracció administrativa.

2. Es podran elaborar plans a fi de racionalitzar l'activitat
d'inspecció industrial.

3. Quan de la inspecció resulti la possible existència
d'infraccions que afectin les competències d'altres òrgans o
administracions públiques, se'ls posaran de manifest.

Article 30
Personal inspector administratiu
1. La inspecció administrativa es realitzarà per funcionaris de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
adscrits a l'òrgan responsable del control i la inspecció en
l'àmbit de la seguretat industrial, als quals es reconeix la
condició d'agents de l'autoritat l'exercici de les seves funcions,
havent d'identificar-se per a això adequadament.

2. L'exercici de les seves funcions, estaran investits de les
següents facultats:

a) Accedir als establiments i instalAlacions industrials en
qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

b) Requerir la compareixença del titular o dels responsables
de l'establiment o instalAlació, o del seu representant, durant el
temps precís per al desenvolupament de les seves actuacions,
així com solAlicitar informació sobre qualsevol assumpte relatiu
al compliment de la normativa aplicable.

c) Requerir la presència dels tècnics al servei de
l'establiment o instalAlació, així com d'aquells que hagin
participat en la instalAlació, el manteniment o la inspecció
d'equips o aparells. Els inspectors podran solAlicitar-los la
informació que considerin oportuna.

d) Practicar amb mitjans propis o aliens qualsevol diligència
d'investigació, control del funcionament o prova que resulti
necessària per a la comprovació del compliment de la normativa
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de seguretat, en la mesura possible, ajustant-se als ritmes de
l'activitat empresarial.

e) Demanar la colAlaboració del personal i serveis
dependents d'altres departaments, administracions i agents del
sistema de la seguretat industrial.

3. Els fets constatats pels inspectors que es formalitzin a les
corresponents actes d'inspecció tendran valor probatori, sense
perjudici de les proves que en defensa dels respectius drets o
interessos puguin assenyalar o aportar els interessats.

Article 31
Inspecció per organismes de control

1. Quan ho exigeixi la normativa vigent, els interessats
contractaran la realització de les inspeccions per organismes de
control.

2. Els titulars o responsables d'activitats i instalAlacions
industrials estan obligats a permetre als experts dels organismes
de control l'accés a les seves instalAlacions, facilitant-los la
informació i documentació necessàries per complir la seva
tasca.

3. En el termini que s'estableixi i, en el seu defecte, en el termini
màxim d'un mes, els organismes de control remetran a l'òrgan
competent en matèria d'indústria el resultat de les seves
actuacions.

4. En cas que la informació rebuda posi de manifest deficiències
o incompliments substancials de la normativa vigent, l'òrgan
competent ordenarà la pràctica d'inspeccions administratives i,
en el seu cas, l'obertura del corresponent expedient sancionador.

Article 32
Mesures provisionals

Constatades deficiències de seguretat per qualsevol dels
mitjans previstos als articles anteriors, i en funció de la seva
importància, l'òrgan competent en matèria d'indústria podrà
adoptar les mesures provisionals que siguin necessàries, mentre
que existeixi el risc, per evitar la producció de danys a persones,
béns o al medi ambient, sense perjudici de les sancions que
poguessin imposar-se per les infraccions comeses.

En particular, podran adoptar-se les següents mesures
provisionals:

a) Mesures preventives de correcció, seguretat, vigilància o
control que impedeixin que es produeixi o continuï el dany o
qualsevol altra situació de risc o perill imminent.

b) Paralització total o parcial de l'activitat, amb precintat
d'instalAlacions, aparells, equips o vehicles.

c) Prohibició de la distribució, venda i, en el seu cas, ordre
de retirada del mercat de productes.

d) Inhabilitació temporal o cessació d'activitat de qualsevol
agent vinculat amb la seguretat industrial.

e) Suspensió total o parcial dels subministraments d'energia.

Article 33
Mesures correctores

1. L'òrgan competent de la Comunitat Autònoma podrà ordenar
al titular de la indústria o a instalAlacions l'adopció de totes
aquelles mesures que siguin necessàries per restablir la legalitat
en matèria de seguretat industrial, en el termini que, a l'efecte,
pugui establir-se.

2. Una vegada adoptades les mesures previstes en el número
anterior, el titular de l'activitat ho comunicarà a l'administració,
a fi que, després de la pertinent verificació, estengui la
corresponent acta de restabliment de la legalitat.

3. L'òrgan competent en matèria d'indústria podrà imposar al
responsable multes coercitives, amb la finalitat d'aconseguir el
compliment de les normes de seguretat, que seran independents
de la sanció administrativa que en el seu cas pogués imposar-se.

4. L'Administració podrà acordar l'execució subsidiària de les
mesures necessàries per al restabliment de la legalitat i l'evitació
de riscos industrials.

5. En l'àmbit de les seves atribucions, l'òrgan competent en
matèria d'indústria podrà acordar la retirada dels productes
industrials que no compleixin les condicions de seguretat,
disposant que es corregeixin els defectes en un termini
determinat. Si això no fos possible, en funció de la gravetat dels
riscos, es podrà determinar la seva destrucció, sense dret a
indemnització.

Addicionalment, podran imposar-se les sancions que
poguessin correspondre.

Article 34
Mesures correctores resultat de les inspeccions per
organismes de control

1. Si de les inspeccions realitzades resultessin deficiències en
matèria de seguretat industrial que no comportin un risc molt
greu per a persones, béns i medi ambient:

a) L'organisme de control emetrà un informe al titular de les
instalAlacions, en el qual indicarà les mesures correctores a
adoptar, així com el termini per fer-ho. Així mateix, remetrà
còpia de l'esmentat informe a l'òrgan competent en matèria
d'indústria de la Comunitat Autònoma en el termini que es
determini reglamentàriament.

b) Una vegada aplicades les mesures correctores,
l'organisme de control tornarà a verificar les instalAlacions,
emetent un nou informe, que enviarà també a l'òrgan competent
en matèria d'indústria en el termini que es determini
reglamentàriament.

2. Si de les comprovacions realitzades resultessin deficiències
en matèria de seguretat industrial que comportin riscos molt
greus, l'organisme de control indicarà al titular de les
instalAlacions les mesures a adoptar. Així mateix, de manera
immediata, posarà en coneixement de l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma les deficiències advertides.

TÍTOL V
REGISTRE INDUSTRIAL DE BALEARS

Article 35
Àmbit i contingut

1. Es crea amb caràcter informatiu el Registre Industrial únic de
Balears, de naturalesa administrativa, adscrit a la Conselleria
amb competències en matèria d'indústria, en el qual s'inclouran
les instalAlacions, establiments i empreses, assenyalades a
l'article 2 de la present Llei, a excepció de les compreses en el
seu apartat 4.i) i en ell hauran de constar, com a mínim, les
següents dades:
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a) Relatius a l'empresa: Nombre de registre, nombre
d'identificació fiscal, raó social o denominació, domicili,
activitat principal i altres activitats si n'hi hagués.

b) Relatius a l'establiment: Nombre de registre, titular,
denominació o rètol, dades de localització, activitat econòmica
principal i, si n'hi hagués, altres activitats.

2. Així mateix, el Registre contendrà les dades anàlogues als
indicats en l'apartat anterior, referides a Organismes de Control,
laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat
industrial. En aquest cas, s'haurà d'indicar l'àmbit reglamentari
d'actuació.

3. El Registre Industrial de Balears inclourà, a més, les dades de
les instalAlacions sotmeses a reglamentació de seguretat
industrial, contenint, almenys: Nombre de registre, titular,
ubicació i àmbit reglamentari.

Totes les dades anteriorment expressades, excepte els
referits a indústries de fabricació d'armes i explosius o a les que
es declarin d'interès per a la defensa nacional, tendran caràcter
públic, d'acord amb els procediments d'accés i difusió que
reglamentàriament es determinin.

A més de les dades bàsiques referides en els apartats 1, 2 i
3 anteriors, reglamentàriament es podran determinar altres
dades complementàries que s'hagin d'incorporar al Registre, així
com les normes de confidencialitat aplicables en cada cas,
determinant, en el seu cas, el seu caràcter públic, per a un millor
compliment de les seves finalitats.

Article 36
Finalitats

El Registre Industrial de Balears tendrà els següents
finalitats:

a) Integrar la informació sobre l'activitat industrial a tot el
territori de Balears que sigui necessària per a l'exercici de les
competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a les
Administracions Públiques en matèria industrial, en particular
sobre aquelles activitats sotmeses a règim d'autorització,
comunicació o declaració responsable.

b) Constituir l'instrument d'informació sobre l'activitat
industrial a tot el territori de Balears, com un servei a les
Administracions Públiques, els ciutadans i, particularment, al
sector empresarial.

c) Subministrar als serveis competents de les
Administracions Públiques les dades precises per a l'elaboració
dels directoris de les estadístiques industrials.

d) Constituir la base necessària per traslladar a
l'Administració Central de l'Estat les dades que hagin de ser
incloses en el Registre Integrat Industrial.

Article 37
Deure d'informació

1. La incorporació i actualització de dades en el Registre
Industrial de Balears es realitzarà d'ofici, a partir de les dades
contingudes en les autoritzacions, comunicacions o declaracions
responsables, així com d'aquells altres que obtingui
l'administració a l'exercici de les seves potestats.

Els titulars d'establiments en els quals es desenvolupin
activitats industrials de les contemplades en l'àmbit d'aplicació
de la present Llei, i que no estiguin sotmesos a autorització o
declaració responsable, hauran, per raons de seguretat industrial,
presentar davant de l'òrgan competent en matèria d'indústria de
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

una comunicació que contendrà les dades necessàries per a la
seva inscripció en el Registre Industrial de les Illes Balears.
Reglamentàriament es determinarà el contingut de la
comunicació, de manera que s'incloguin les dades necessàries
per al millor compliment de les funcions que l'administració té
encomanades.

2. Els titulars d'establiments, activitats o instalAlacions incloses
dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei estan obligats a
comunicar a l'òrgan encarregat del Registre les ampliacions o
modificacions substancials que en elles introdueixin, així com
el seu trasllat o cessació. Es determinarà reglamentàriament el
concepte d'ampliacions o modificacions substancials.

3. L'administració també podrà requerir els titulars d'activitats
industrials la comunicació de la informació necessària per
mantenir actualitzat el Registre, així com per al
desenvolupament de les funcions pròpies dels departaments
administratius amb competències en matèria d'indústria.

4. Tots els òrgans de l'administració de la Comunitat Autònoma,
les entitats locals i els organismes dependents o vinculats a
elles, així com els professionals del sistema de seguretat i
qualitat industrial, estaran obligats a remetre, a petició de la
conselleria competent en matèria d'indústria, les dades que
siguin d'interès per a l'exercici de les seves funcions en matèria
de política industrial, seguretat i qualitat industrial.

5. Les empreses, entitats locals o organismes públics que deixin
serveis de subministraments energètics, gas o aigua, han de
facilitar la conselleria competent en matèria d'indústria, les
dades que els siguin requerides, i que afectin a establiments,
activitats o instalAlacions proveïdes per les esmentades
empreses, entitats locals o organismes públics.

6. En tot cas no serà necessària resposta, confirmació o
inscripció efectiva en el Registre per poder exercir l'activitat.

TÍTOL VI
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 38
Disposicions generals

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions tipificades com a tals als articles següents.

2. Quan l'òrgan competent en matèria d'indústria consideri que
es infraccions poguessin ser constitutives de delicte o falta,
donarà trasllat al Ministeri Fiscal i s’abstindrà de prosseguir el
procediment sancionador fins que es pronunciï l'autoritat
judicial.

3. La sanció penal exclourà la imposició de sanció
administrativa, sempre que existeixi identitat de subjectes, fet i
fonament.
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Article 39
Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus les tipificades com a infraccions
greus, quan d'elles resulti un dany o un risc molt greu per a les
persones, els béns o el medi ambient.

2. Constitueix una infracció molt greu la comissió dels fets
constitutius d'una tercera infracció greu, quan s'hagués sancionat
mitjançant resolució ferma en via administrativa per la comissió
de dues infraccions greus prèvies en el termini d'un any.

Article 40
Infraccions greus

Són infraccions greus:
a) La fabricació, importació, venda, transporti, instalAlació

o utilització de productes, aparells o elements subjectes a
seguretat industrial sense complir la normativa vigent, quan
comporti perill o dany greu per a persones, flora, fauna, béns o
el medi ambient.

b) La posada en funcionament d'instalAlacions sense complir
els requisits previstos en la normativa vigent.

c) La realització d'activitats industrials mancant de la
corresponent autorització, quan aquesta sigui preceptiva, o sense
haver realitzat la declaració responsable o comunicació prèvia.

d) La prestació de serveis professionals sense disposar de
l'habilitació o capacitació tècnica exigida per la normativa.

e) La falta d'aportació de les dades obligatòries establertes
en la declaració responsable, quan la seva presentació sigui
requerida per l'òrgan competent.

f) L'ocultació o alteració de dades que hagin de ser
comunicades o posades a disposició de l'Administració, així
com la resistència o demora reiterada en proporcionar-los.

g) La negativa o resistència a permetre l'accés a les
instalAlacions als inspectors, organismes de control o les entitats
o agents qualificats o acreditats o a facilitar la informació que
els sigui requerida per les administracions públiques, quan hi
hagués obligació legal o reglamentària d'atendre tal petició
d'accés o informació.

h) La realització d'inspeccions, assajos o proves pels
organismes de control o les entitats o agents qualificats o
acreditats de forma incompleta, amb insuficient constatació dels
fets o deficient aplicació de normes tècniques.

i) L'expedició de certificats o informes el contingut dels
quals no s'ajusti a la realitat.

j) L'actuació de les entitats d'acreditació sense verificar
diligentment les condicions i requisits tècnics exigits per als
organismes de control o aplicant valoracions tècniques
inadequades.

k) La inadequada conservació i manteniment d'instalAlacions,
si d'això resulta un perill per a les persones, la flora, la fauna, els
béns o el medi ambient.

l) La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials
assenyalades en la declaració responsable o la comunicació
aportada pels interessats.

m) L'incompliment de les prescripcions, instruccions o
ordres dictades per l'autoritat competent en matèria de seguretat.

n) La no esmena de les deficiències detectades després d'una
inspecció o comprovació, quan comporti un dany o risc greu per
a les persones, els béns o el medi ambient.

ñ) La no realització de les revisions, verificacions o
inspeccions, quan aquestes siguin preceptives.

o) La falta d'adopció de les mesures adequades per a la
instalAlació, posada en marxa, manteniment, prevenció
d'accidents o limitació de les seves conseqüències.

p) L'incompliment de l'obligació de conservar la
documentació que acrediti que la instalAlació, aparell o equip
compleix amb les disposicions aplicables, quan d'això es derivi
un dany o risc gravi per a les persones, els béns o el medi
ambient.

q) La comissió dels fets constitutius d'una mateixa tercera
infracció lleu, quan s'hagués sancionat mitjançant resolució
firmi en via administrativa per la comissió de dues infraccions
lleus prèvies en el termini d'un any.

r) L'ocultació o alteració dolosa de les dades que hagin de
figurar obligatòriament en el Registre Industrial de les Illes
Balears, o en els registres d'activitats o instalAlacions que
s'estableixin preceptivament a Balears, així com la resistència
a proporcionar-los o la demora reiterada, sempre que no estigui
degudament justificada.

s) La falta de lliurament o negativa a lliurar la documentació
tècnica que preceptivament hagi d'expedir-se, en relació amb
productes o equips industrials, instalAlacions, parts
d'instalAlacions, tasques de manteniment o revisió realitzades.

t) L'actuació del titular de l'activitat industrial que fomenti
o s'aprofiti dolosament de l'intrusisme professional.

Article 41
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:
a) La falta de colAlaboració amb les Administracions

públiques a l'exercici de les seves competències en matèria
d'indústria.

b) Les conductes tipificades com a infraccions greus en les
lletres a), n), de l'article anterior, quan no haguessin generat
dany o risc greu per a les persones, els béns o el medi ambient.

c) La falta de comunicació de les dades que han de figurar
en el Registre Industrial de les Illes Balears, o en els registres
d'activitats o instalAlacions que s'estableixin preceptivament a
Balears, dins dels terminis reglamentaris.

d) La demora injustificada a l'aportació de documents
solAlicitats per l'òrgan competent.

e) La falta de comunicació a l'òrgan competent dels canvis
que poguessin afectar a la seguretat dels establiments,
instalAlacions i productes industrials, així com les modificacions
i incidències de l'activitat industrial que, legalment o
reglamentàriament, estiguin establertes.

Article 42
Sancions

1. Les infraccions seran sancionades:
a) Les lleus, amb multa de 300 a 3.000 euros.
b) Les greus, amb multa de 3.001 a 90.000 euros.
c) Les molt greus, amb multa de 90.001 a 600.000 euros.

2. En els casos en els quals la imposició de les multes previstes
en el nombre anterior no permeti que la sanció compleixi la
funció de prevenció que li és pròpia, de manera raonada, atenent
a la capacitat econòmica de l'infractor, l'Administració podrà
imposar les següents sancions:

a) Infraccions greus, fins al 5% del volum de negocis a
l'últim exercici de l'infractor.

b) Infraccions molt greus, fins al 10% del volum de negocis
a l'últim exercici de l'infractor.
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3. Per determinar la quantia de les sancions es tendran en
compte les següents circumstàncies:

a) La importància del dany causat o del risc introduït.
b) El grau de participació i benefici obtingut.
c) La capacitat econòmica de l'infractor.
d) La intencionalitat o el grau de negligència en la comissió

de la infracció.
e) L'incompliment dels advertiments previs o requeriments

de les autoritats competents o agents colAlaboradors quan actuïn
en l'àmbit de la seguretat industrial.

f) La reincidència, per comissió en el terme d'un any de més
d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució ferma. La presa en consideració
d'aquestes circumstàncies només serà possible si, prèviament,
no han estat tengudes en compte per determinar la infracció
sancionable.

4. Per raons de seguretat o de protecció dels drets dels
consumidors, l'autoritat que resolgui el procediment podrà
acordar la publicitat de les sancions imposades per infraccions
molt greus, o que comportin la suspensió de les activitats
empresarials o professionals, o el tancament de l'establiment,
locals o instalAlacions, quan la resolució hagi adquirit fermesa.

5. Les accions o omissions tipificades en la present Llei, que ho
estiguin també en d'altres, es qualificaran d'acord amb la que
comporti major sanció.

Article 43
Responsabilitat

1. Seran responsables de les infraccions, les persones físiques o
jurídiques que les cometin per acció o omissió, de manera
intencional o negligent. En particular, es consideren
responsables:

a) El propietari, titular, director o gerent de la indústria.
b) El projectista, el director d'obra i les persones que

participen en la instalAlació, reparació, manteniment, utilització
o inspecció de les indústries, equips i aparells, quan la infracció
sigui conseqüència directa de la seva intervenció.

c) Els fabricants, venedors o importadors dels productes,
aparells, equips o elements que no s'ajustin a les exigències
normatives.

d) Els organismes de control, les entitats o agents qualificats
o acreditats, entitats d'acreditació i altres prestadors de serveis,
respecte de les infraccions comeses a l'exercici de la seva
activitat.

e) Qualsevol altra persona física o jurídica en qui s'acrediti
la seva intervenció en la infracció a conseqüència del disseny,
supervisió, ús o explotació de les instalAlacions industrials.

2. Quan el compliment de les obligacions correspongui a
diverses persones de manera Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respondran de forma solidària de les infraccions que,
en el seu cas, es cometin i de les sancions que s'imposin. Seran
responsables subsidiaris o solidaris per l'incompliment de les
obligacions imposades per la llei que comportin l'haver de
prevenir la infracció administrativa comesa per d'altres les
persones físiques i jurídiques sobre les que recaigui tal deure,
quan així ho determini la normativa vigent.

Article 44
Obligació de reparar el dany causat

Les responsabilitats administratives que es derivin del
procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a
l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat
originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis
causats.

Aquests podran ser determinats per l'òrgan competent en
matèria d'indústria, havent de comunicar-se en aquest cas a
l'infractor per a la seva satisfacció en el termini que a l'efecte es
determini, i quedant, de no fer-se així, exhaurida la via judicial
corresponent.

Article 45
Sancions accessòries

1. En el cas d'infraccions molt greus, a més de la corresponent
sanció pecuniària, la persona titular de la Conselleria competent
en matèria d'indústria podrà imposar:

a) El tancament de l'establiment o la suspensió, total o
parcial, de l'activitat, per un termini no superior a cinc anys.

b) En el cas dels agents implicats en la seguretat industrial,
la prohibició d'exercir les seves funcions per un període de fins
cinc anys.

2. En el cas d'infraccions greus, a més de la sanció pecuniària,
podrà acordar-se el tancament de l'establiment o la suspensió,
total o parcial, de l'activitat, per termini no superior a un any.

Article 46
Prescripció

El termini de prescripció de les infraccions previstes en
aquesta Llei serà de cinc anys per a les molt greus, tres per a les
greus i un per a les lleus.

Article 47
Procediment
1. El termini per resoldre el procediment sancionador serà de sis
mesos, a comptar des de la data de la seva iniciació.

2. L'òrgan competent per iniciar, mitjançant acord motivat,
podrà adoptar mesures de caràcter provisional que assegurin
l'eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Article 48
Competència

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és competent per
imposar les sancions:

a) establertes en la legislació bàsica estatal en matèria
d'indústria respecte de les infraccions comeses al seu territori,

b) així com les regulades en la present Llei.

2. La competència correspon:
a) En cas d'infraccions molt greus, al conseller competent en

matèria d'indústria.
b) En cas d'infracció greu i lleu, al director general

competent en matèria d'indústria.
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Disposició final primera
Aprovació del primer Pla Director de Promoció Industrial
de Balears

En el termini de sis mesos des de l'aprovació de la present
Llei, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovarà el
primer Pla Director de Promoció Industrial de les Illes Balears.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor al mes de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'escrit RGE
núm. 6441/14, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 97/2014, del
Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 25 de novembre de 2014).

Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escrit RGE
núm. 6441/14, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 97/2014, del
Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 25 de novembre de 2014).

Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escrit RGE
núm. 7505/14, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 98/2014, del
Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2012.
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 25 de
novembre de 2014).

Del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l'escrit RGE núm.
7505/14, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 98/2014, del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici 2012. (Mesa de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 25 de novembre de
2014).

Palma, a 3 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari Popular presenta
les següents propostes de resolució derivades del debat de
l'escrit RGE núm. 6441/14, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 97/2014, del
Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009.

1. El Parlament de les Illes Balears demana a l'Ajuntament de
Palma de Mallorca que, basant-se en l'Informe 97/2014, del
Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009, elaborat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, i en defensa de l'interès general de
la ciutadania, dugui a terme totes les actuacions i accions
necessàries per tal d'aclarir les possibles responsabilitats que es
puguin derivar de les excepcions del compliment de la legalitat
recollides a l'esmentat informe, així com d'altres que es puguin
detectar en el mateix exercici econòmic.

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que es fiscalitzin els comptes
generals dels anys 2010 i 2011 de l'Ajuntament de Palma de
Mallorca, així com els contractes i les subvencions que aquestes
contenen.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les següents propostes de resolució derivades del debat
de l'escrit RGE núm. 6441/14, de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 97/2014,
del Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca
corresponent a l'exercici 2009.

El Parlament de les Illes Balears constata que l'aliança entre
el Partit Popular i Unió Mallorquina per impedir que el Grup
Municipal Socialista pogués accedir al Consell d'Administració
i a la Presidència d'EMAYA hagi impedit una correcta i
transparent gestió d'aquesta empresa.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les següents propostes de resolució derivades del debat
de l'escrit RGE núm. 7505/14, de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 98/2014,
del Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2012.

El Parlament de les Illes Balears constata les nombroses
irregularitats i la total absència de control a l'Ibsalut a l'exercici
2012 amb irregularitats en transparència de crèdit, gestió de
personal, gestió de nòmines i pagaments a proveïdors, entre
d'altres.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari MÉS presenta les
següents propostes de resolució derivades del debat de l'escrit
RGE núm. 7505/14, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe 98/2014, del
Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2012.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el deficient
finançament de la CAIB, que suposa una insuficiència
d'ingressos per fer front als serveis públics.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta i constata la mala
gestió econòmica del Servei de Salut a l'exercici 2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut a
millorar la transparència de la gestió econòmica, especialment
en les normes de contractació pública i de control intern.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 11361/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 817/13, relativa a
política d'ingressos. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

Palma, a 3 de desembre 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.
817/13, relativa a política general en matèria d'ingressos, la
moció següent.

Política d'ingressos

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar del Govern d'Espanya urgentment, les
inversions estatutàries perdudes aquests darrers tres anys i que
sumarien més de 1000 milions d'euros.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la proposta de nou REB abans d'acabar el
mes de gener de 2015.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar de forma immediata la seva proposta
concreta de modificació de l'actual model de finançament
autonòmic, per al seu debat en aquesta cambra el mes de febrer
de 2015.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la seva proposta de reforma fiscal, a partir
de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de pressuposts generals de la CAIB per a 2015, que
proposen una política tributària més justa i progressiva.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els senadors i les
senadores de la circumscripció de les Illes Balears a donar
suport a l'Annex XVII "Inversiones del Estado en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears referidas en la Disposición
Adicional XXX", dels Pressuposts Generals de l'Estat per a
2015.

Palma, a 28 de novembre de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10616/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost dels
programes d'IB3. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 10621/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a càmeres de la
"via verda" (1). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 10622/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a càmeres de la
"via verda" (2). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 10623/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a càmeres de la
"via verda" (3). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 10647/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
sistema de videovigilància i seguretat a les estacions de tren i
metro (I). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 10648/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
sistema de videovigilància i seguretat a les estacions de tren i
metro (II). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern
(I). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11347/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern
(II). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11348/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern
(III). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11349/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern
(IV). (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11369/14, 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 28 de
novembre. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11370/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11371/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11372/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11373/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11374/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11375/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11376/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari
de Son Espases. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11377/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa
de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11378/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Inca. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11379/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Formentera.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11380/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11381/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11382/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa
de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11383/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa a l'Hospital Universitari de
Son Espases. (Mesa de 3 de desembre de 2014).
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RGE núm. 11384/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11385/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11386/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11387/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11388/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11389/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11390/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11391/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11392/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11393/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11394/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa
de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11395/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa
de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11396/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11397/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11398/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11399/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11400/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11401/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 3
de desembre de 2014).

RGE núm. 11402/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca. (Mesa de 3
de desembre de 2014).

RGE núm. 11403/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11404/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11405/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE als
hospitals públics. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11406/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques als hospitals públics. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11407/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques als hospitals públics. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11408/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11409/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (I). (Mesa de 3 de desembre de
2014).
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RGE núm. 11410/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (II). (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11411/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades (III). (Mesa de 3 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11412/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs/ginecòlogues per IVE a Verge de la Salut. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11413/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (I). (Mesa
de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11414/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (II).
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11415/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic. (Mesa de 3
de desembre de 2014).

RGE núm. 11416/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues objectors a cada hospital públic.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11417/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11418/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i
nines acollits al PADI. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11419/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat a Gran Hospital Can Misses, SA. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11420/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable pagat a Gran Hospital Can Misses, SA. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11421/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

Palma, a 3 de desembre 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 a la direcció general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels programes d'IB3

Quin és el cost de la programació d'IB3 Ràdio i Televisió?
(indicau el cost per programa, productora encarregada i import,
tot desglossant els anys 2013, 2013 i 2014)

Palma, a 24 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.

Càmeres de la "via verda" (1)

Quin ha estat el cost de les càmeres de videovigilància
instalAlades a la "via verda"?

Palma, a 24 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.

Càmeres de la "via verda" (2)

Qui es fa càrrec del seguiment de les càmeres de
videovigilància instalAlades a la "via verda"?

Palma, a 24 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.
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Càmeres de la "via verda" (3)

Compleixen amb la Llei de protecció de dades les càmeres
de videovigilància instalAlades a la "via verda"? En cas
afirmatiu, qui ha emès l'autorització?

Palma, a 24 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.

Nou sistema de videovigilància i seguretat a les estacions de
tren i metro (I)

Quin cost total ha tingut la posada en marxa del nou sistema
de videovigilància i seguretat a les estacions de tren i metro?

Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou sistema de videovigilància i seguretat a les estacions de
tren i metro (II)

A quines estacions de tren i metro s'ha instalAlat el nou
sistema de videovigilància i seguretat?

Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del Govern (I)

Quins contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del
Govern s'han renovat durant l'any 2012?

Palma, a 28 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del Govern (II)

Quins contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del
Govern s'han renovat durant l'any 2013?

Palma, a 28 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del Govern
(III)

Quins contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del
Govern s'han renovat durant l'any 2014?

Palma, a 28 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del Govern
(IV)

Quins són els pagaments pendents a empreses que tenen
contractes de seguretat d'edificis i instalAlacions del Govern a
dia d'avui? Indicau les empreses i la quantitat deguda.

Palma, a 28 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28
de novembre

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 28 de novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Eivissa per especialitat a dia 30 de novembre de
2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Inca per especialitat a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Formentera per especialitat a dia 30 de novembre
de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Manacor per especialitat a dia 30 de novembre de
2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Menorca per especialitat a dia 30 de novembre de
2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Son Llàtzer per especialitat a dia 30 de novembre de
2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Universitari de Son Espases per especialitat a dia 30
de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital d'Eivissa per especialitats a
dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital d'Inca per especialitats a dia
30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital de Formentera per
especialitats a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital de Manacor per especialitats
a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Llistes d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Menorca

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital de Menorca per especialitats
a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital Son Llàtzer per especialitats
a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, a l'Hospital Universitari de Son Espases
per especialitats a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital d'Eivissa per prova complementària a dia 30 de
novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital d'Inca per prova complementària a dia 30 de
novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital de Formentera per prova complementària a dia 30
de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital de Manacor per prova complementària a dia 30 de
novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital de Menorca per prova complementària a dia 30 de
novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital Son Llàtzer per prova complementària a dia 30 de
novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases

Dades de les llistes d'espera per a proves complementàries,
a l'Hospital Universitari de Son Espases per prova
complementària a dia 30 de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital d'Eivissa
realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital d'Inca
realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital de
Formentera realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



11562 BOPIB núm. 177 - 5 de desembre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital de
Manacor realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital de
Menorca realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital Son
Llàtzer realitzades el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de
Son Espases

Dades d'intervencions quirúrgiques per a l'Hospital
Universitari de Son Espases realitzades el mes de novembre de
2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa
durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca durant
el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera
durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor
durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca
durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer
durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de Son
Espases

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de
Son Espases durant el mes de novembre de 2014.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE als hospitals públics

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE químiques als hospitals públics

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE quirúrgiques als hospitals públics

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de novembre de
2014?
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Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE a l'Hospital Verge de la Salut

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut el mes de novembre de
2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE a clíniques privades autoritzades (I)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

IVE a clíniques privades autoritzades (II)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE a clíniques privades autoritzades (III)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòlegs/ginecòlogues per IVE a Verge de la Salut

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades
(I)

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,
desglossada per clínica privada, el mes de novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades
(II)

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 tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossada per clínica privada,
el mes de novembre de 2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ginecòlegs i ginecòlogues objectors a cada hospital públic

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes de novembre de
2014?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Anticonceptius orals

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de novembre de 2014, amb especificació del nom
comercial, el nombre d'envasos i el cost econòmic total de cada
presentació?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nins i nines acollits al PADI

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cànon preestablert pagat a Gran Hospital Can Misses, SA

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cànon variable pagat a Gran Hospital Can Misses, SA

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de novembre de 2014 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA, desglossades per conceptes?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Voluntats anticipades registrades

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

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 11364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a situació dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11532/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada turística a Menorca. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11533/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada turística a Mallorca. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11534/14, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada turística a Eivissa i Formentera. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11535/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Congrés del Voluntariat. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11536/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes d'administració electrònica i innovació. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11537/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb la DGT per reduir la sinistralitat laboral vial. (Mesa de 3
de desembre de 2014).

RGE núm. 11538/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats
per als malalts de fibromiàlgia. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11539/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
telefònic d'atenció i protecció per a les víctimes de violència de
gènere. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11540/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import del projecte de finançament del Banc Europeu
d'inversions. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11541/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència de presidents dels consells insulars. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11542/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a problemes als
centres educatius. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11543/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir la
recepció de canals en català. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11544/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
del deute corresponent a bestretes. (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11545/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
urgent de l'emissari de la Platja de Talamanca. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).
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RGE núm. 11546/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a combatre les situacions de risc d'exclusió (complementada
amb l'escrit RGE núm. 11556/14). (Mesa de 3 de desembre de
2014).

RGE núm. 11547/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a herència
cultural. (Mesa de 3 de desembre de 2014).

RGE núm. 11548/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujades
de tarifes dels vols amb la península. (Mesa de 3 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11549/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears.
(Mesa de 3 de desembre de 2014).

Palma, a 3 de desembre 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Situació dels treballadores i les treballadores de les Illes Balears

D'acord amb les dades de l'Agència Tributària publicades
aquest cap de setmana, com valora el president la situació dels
treballadors i les treballadores de les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Temporada turística a Menorca

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a l'illa de Menorca?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Temporada turística a Mallorca

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a l'illa de Mallorca?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Temporada turística a Eivissa i Formentera

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Congrés del Voluntariat

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del XVII
Congrés del Voluntariat celebrat recentment?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes d'administració electrònica i innovació

Quins projectes d'administració electrònica i innovació es
desenvolupen actualment pel Govern?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Conveni amb la DGT per reduir la sinistralitat laboral vial

Quines accions preveu el conveni subscrit entre la Direcció
General de Trànsit i el Govern per reduir la sinistralitat laboral
vial?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats per als malalts de fibromiàlgia

Quines activitats desenvolupa la Conselleria de Salut per als
malalts afectats per la fibromiàlgia?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

Servei telefònic d'atenció i protecció per a les víctimes de
violència de gènere

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del conveni signat amb Creu Roja per coordinar el servei
telefònic d'atenció i protecció per a les víctimes de violència de
gènere?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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.

Import del projecte de finançament del Banc Europeu
d'inversions

Ens pot explicar la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats quin import es destinarà a les línies vinculades al
projecte de finançament del Banc Europeu d'inversions signat
aquest 2014?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conferència de presidents dels consells insulars

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
Conferència de presidents dels consells insulars celebrada
recentment?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Problemes als centres educatius

Com solucionarà el Sr. President els greus problemes
detectats als centres educatius?

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Garantir la recepció de canals en català

Com pensa garantir el Govern de les Illes Balears la
recepció dels canals en català a partir del gener de 2015?

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagament del deute corresponent a bestretes

Pagarà el Govern de les Illes Balears als consells insulars el
deute corresponent a les bestretes abans de finalitzar l'actual
legislatura?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Renovació urgent de l'emissari de la Platja de Talamanca

Per quins motius el Govern de les Illes Balears ha descartat
la renovació urgent de l'emissari de la Platja de Talamanca?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Combatre les situacions de risc d'exclusió

Creu que la seva conselleria, des de les seves competències,
està fent el possible per combatre les situacions de risc
d'exclusió?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Herència cultural

Es considera. Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, satisfeta amb l'herència cultural que deixarà, tant
la seva conselleria com el seu govern?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Pujades de tarifes dels vols amb la península

Com valora el Sr. Conseller de Turisme els resultats dels
esforços del Ministeri de Foment i del Govern de les Illes
Balears davant les recurrents pujades dels vols amb la península
cada vegada que vénen festes?
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Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears

Sr. President, creu que els ciutadans de les Illes Balears
noten un canvi de tendència a millor en qualitat de vida?

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 11359/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma
del CEIP Sa Graduada de Maó, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11360/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de cobrir les places d'inspectors
accidentals acomiadats a principi de curs, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
3 de desembre de 2014).

Palma, a 3 de desembre 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 Cultura, Educació
i Esports.

Solucionar els desperfectes de les obres de reforma del CEIP Sa
Graduada de Maó

Exposició de motius

L’escola Graduada de Maó és una escola d’infantil i
primària creada l’any 1929 que en el seu moment va quedar
petita, era d’una línia i havia una línia i mitja, i es trobava en
condicions inadequades per a aquest ús, segons les modernes
disposicions tant de salut, com pedagògiques i com de seguretat.

La legislatura 2003-2007 es va decidir construir una escola
nova de dos línies i remodelar l’antic edifici per destinar-lo a
l’Escola d’Adults de Maó que des de fa anys reclama una nova
ubicació, però no el projecte no va sortir endavant.

La legislatura 2007-2011 es va portar a terme aquesta
decisió malgrat el canvi polític que s’havia produït en la nostra
comunitat autònoma perquè la ciutat necessitava d’un nou
colAlegi que albergués dues línies i, a més, perquè això
significava donar continuïtat a l’ús educatiu del vell edifici però
amb unes adaptacions manco exigents i costoses que si es
tractava d’un colAlegi d’infantil i primària.

En la legislatura 2011-2015 s’ha tornat ha produir un canvi
polític i, amés, un canvi de criteri que ha conduït a tenir la nova
escola M. Lluïsa Serra infrautilitzada, no s’han cobert les
necessitat de l’escola d’Adults i la reforma que s’ha fet de Sa
Graduada té nombroses deficiències, entre elles que, malgrat
tenir catalogada la façana principal no s’han tornat a colAlocar
les contrafinestres ni, en el seu defecte, s’han posat cortines, de
manera que l’alumnat ara no pot veure en condicions les
pissarres, ni les tradicionals ni, molt manco, les electròniques.

Aquest problema, que va ser detectat el mes de setembre en
començar les classes, ara, a finals de novembre, encara no està
solucionat.

A més, la realització de les obres han deixat l’edifici amb
importants desperfectes que afecten el normal desenvolupament
de les classes, els més visibles les nombroses goteres cada
vegada que plou.

És per aquest motiu que el Grup Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir a l’empresa constructora de les obres de
reforma de Sa Graduada que solucioni immediatament els
defectes que estan sortint a la llum.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlocar novament en el seu lloc les contrafinestres de
la façana principal de Sa Graduada, complint d’aquesta manera
con la protecció que l’atorga la fitxa del Catàleg Municipal de
Protecció Arquitectònica de Maó.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no dilatar més en el temps la colAlocació de les
cortines en les finestres de la façana principal, que tan
necessàries són per al normal desenvolupament de les classes.

4.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució urgent, clara i planificada a la nova
ubicació de l’Escola d’Adults de Maó.

Palma, a 26 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.



BOPIB núm. 177 - 5 de desembre de 2014 11571

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Necessitat de cobrir les places d’inspectors accidentals
acomiadats a principi de curs

Exposició de motius

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va dictar
el mes de juliol d’aquest any una sentència que estimava la
demanda de l’STEI i anulAlava part de l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de juliol de 2013, que
regulava el procediment per a l’ocupació de llocs de treball
d’inspectors d’Educació en comissió de serveis, i també part de
la Resolució de dia 12 del mateix mes que convocava el concurs
de mèrits per a l’ocupació de llocs de treball d’inspectors
d’educació, concretament anulAlava allò que feia referència a la
designació dels membres de la Comissió de Servei i Valoració
de la convocatòria.

Posteriorment, el mes de setembre de 2014, la mateixa Sala
del Contenciós Administratiu, va dictar un altra sentencia
estimant un recurs d’un funcionari i anulAlant els apartats 3, 4,
5 i 6 de l’esmentada Ordre perquè s’havia omès el procediment
legalment establert per a la seva aprovació, així com anulAlava
la part de l’annex que s’ocupava del procediment de selecció de
candidats.

Tota la normativa que s’ha elaborat la legislatura 2011-2015
en relació al Cos d’Inspectors educatius de les Illes Balears ha
resultat extremadament problemàtica, sobretot amb aquells
denominats accidentals o interins, de manera que en aquests
moments únicament hi ha 12 per a totes les illes: 1 a Menorca,
2 a Eivissa i 9 a Mallorca, d’aquests darrers, un és el cap del
Departament i un altre és l’adjunt al cap.

De fet, l’any 2012 ja van ser cessats pel conseller Bosch tots
els inspectors accidentals i les seves places no van ser cobertes
fins el novembre de 2013. Ara ha tornat succeir el mateix i el
mes de setembre, tot just abans de començar el curs, van ser
cessats novament tots els inspectors accidentals, de manera que
l’actual plantilla amb plaça en propietat resulta totalment
insuficient per donar cobertura a les necessitats d’assessorament
i d’interlocució de tots els centres docents de les Illes Balears.

És per aquest motiu que el Grup Socialista, que ha denunciat
en diverses ocasions la inestabilitat del cos d’inspectors
d’Educació de les Illes Balears durant aquesta legislatura,
presenta novament una

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir amb caràcter d’urgència les places vacants
d’inspectors accidentals de les Illes Balears segons la normativa
anterior a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de dia 9 de juliol de 2009.

Palma, a 26 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 10132/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Museu de
Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.
((BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Quantes reunions de la Comissió Paritària per a la
coordinació i la cooperació bilateral entre l'administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca s'han realitzat per deliberar sobre els assumptes
d'interès comú en relació amb el Museu de Menorca i la
Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó des del 7
d'octubre de 2011?

La Comissió Paritària per a la coordinació i la cooperació
bilateral s'ha reunit en tres ocasions d'ençà l'entrada en vigor de
la Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de
Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó: 24
d'octubre de 2013, 16 de gener de 2014 i 9 de juliol de 2014.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 458/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a amiant a
les escoles. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Ateses l'extensió i característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 459/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a amiant a
les escoles (II). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

La Conselleria d'Educació té qualque informe de riscs
laborals dels centres educatius de les Illes Balears a causa de
l'amiant? En cas afirmatiu se solAlicita fotocòpia del document.

No.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 460/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ITE 2013,
centres escolars. ((BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quants de centres escolars han passat la ITE l'any 2013?
Se solAlicita el nom del centre i data de la inspecció.

D'acord amb la disposició transitòria de l'Ordenança
municipal sobre Inspecció Tècnica d'Edificis (BOIB núm. 185,
de 31/12/2008), no corresponia a cap centre escolar titularitat
del Govern passar cap ITE l'any 2013.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 461/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars. ((BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Té la Conselleria d'Educació informe que reculli una
relació de les barreres arquitectòniques dels centres escolars?
En cas afirmatiu se'n solAlicita fotocòpia.

Existeixen alguns centres educatius on s'ha de realitzar una
adaptació total a la supressió de barreres, i en alguns moments
s'hauran de modificar alguns punts establerts a les normes, per
tal de donar compliment al Decret 110/2010, de 15 d'octubre,
d'acord amb la informació proporcionada per la Direcció
General competent en infraestructures educatives.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 462/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars (II). ((BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

Quines intervencions s'han fet als centres escolars de les
Illes Balears durant l'any 2013 per eliminar barreres

arquitectòniques? Se solAlicita el nom del centre i obra
realitzada.

El 2013 es van eliminar barreres arquitectòniques als
següents centres: IES Pascual Calbó (Maó), CEIP Santa
Gertrudis (TM Santa Eulàlia des Riu) i CEIP Sa Graduada
(Maó).

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 463/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a barreres
arquitectòniques, centres escolars III. ((BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

Quina és la previsió d'obres que té la Conselleria per
eliminar barreres arquitectòniques dels centres escolars durant
l'any 2014? Se solAlicita amb detall l'obra prevista, centre i
pressuposts.

A dia d'avui estan en marxa les obres de millora
d'accessibilitat del CEIP Sa Graduada de Sa Pobla. També està
previst començar en breu les obres de millora d'accessibilitat de
l'IES Joan Alcover i les de l'IES Berenguer d'Anoia, ja que el
projecte ja està redactat.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2287/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Pinaret, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de febrer de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de febrer de 2014 ha estat de 60 menors/joves més
6 no retorns al centre.

Palma, 17 d'octubre de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4755/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a paga extraordinària
d'antiguitat ensenyament concertat. (BOPIB núm. 150, de 9 de
maig de 2014).

Quan i com es preveu liquidar el deute derivat de la paga
extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, vigent entre
2009 i 2014, contemplada en l'Acord de la Mesa de
l'ensenyament concertat de les Illes Balears de dia 8 de juliol
de 2008?
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S'està fent feina dins les possibilitats pressupostàries.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5527/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
inauguració curs 2013-2014. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig
de 2014).

Quins varen ser els motius d'agenda que impediren que la
conselleria d'Educació no assistís a la inauguració del curs
acadèmic universitari 2013-2014?

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
K)

A la Pregunta RGE núm. 6323/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a import
restituït targeta bàsica 2011, 2012, 2013. (BOPIB núm. 156, de
20 de juny de 2014).

Quin ha estat l'import de la targeta bàsica restituït a
l'Administració Autonòmica per part de l'entitat bancària
colAlaboradora? Se solAlicita el detall del retorn restituït de la
Targeta Bàsica dels anys 2011, 2012, 2013.

L'import de la targeta bàsica restituït a l'Admnistració
Autonòmica per part de l'entitat bancària colAlaboradora ha
estat:

2011: 224.848,89i
2012: 182.711,26i
2013: 224.393,55i

La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 6661/14 a 6665/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a solAlicitud de plaça i adjudicació els cursos 2014-2015, 2013-
2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011. (BOPIB núm. 158,
de 2 de juliol de 2014).

Quants d'alumnes ha solAlicitat plaça a un centre públic i
se'ls ha adjudicat plaça a un centre concertat els cursos 2014-
2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012 i 2010-2011?

Segons les solAlicituds presentades, cap alumne no s'ha
quedat sense plaça solAlicitada.

Els curs 2010-2011, un total de 95 alumnes.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6717/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a deute amb
els centres concertats (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quin és el deute detallat per concepte, per anys i per
centres, del Govern de les Illes Balears amb els mestres i
professors dels centres educatius concertats de les Illes
Balears?

A dia d'avui, el deute previst que s'ha pogut valorar per
despesa de personal docent és el següent:

Total aplicació taules salarials VI conveni colAlectiu:
14.379.387,11i

Desglossat per anys:
- 2009: 1.626.306,05i
- 2010: 2.558.102,54i
- 2011: 2.537.088,74i
- 2012: 2.400.762,41i
- 2013: 2.552.689,30i
- 2014: 2.704.429,07i

Altres deutes estan pendents de càlcul.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6879/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a disponibilitat AMA
a Cabrera (1). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Per què no es reconeix la disponibilitat dels agents de medi
ambient destinats a Cabrera, com es fa a la resta d'illes, tal i
com es va fer fins l'any passat?

Aquest concepte ha estat inclòs en el Decret 35/2014,  d'1
d'agost, mitjançant el qual es regulen la jornada i les horaris
general i especials del personal funcionari al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (vigent des
del 3 d'agost), és des d'aquest moment des del qual es pot
plantejar la necessitat i justificació d'aplicar, si escau, aquest
concepte al personal funcionari que presta servei al parc
nacional.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7027/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució Pla
d'Ocupació (I). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quines són les mesures específiques per a treballadors en
atur majors de 45 anys, de llarga durada, que el Govern
posarà en marxa a cada una de les illes, dins el 2014?

A part de la partida pressupostària de la renda mínima
d'inserció, la Conselleria d'Economia i Competitivitat ha iniciat
la tramitació d'una convocatòria d'incentius a la contractació de
persones que pertanyen a colAlectius vulnerables.

En un dels programes s'estableixen incentius per a la
contractació estable de persones de 45 anys. L'import dels
incentius és de 4.000i i si es troben en situació de llarga durada
s'incrementa en 1.000i més.

Aquestes quanties també tenen un altre increment si la
contractació és de dones en professions o oficis en què estiguin
subrepresentades o depenent del volum de l'empresa, o en el cas
que aquesta pertanyi a sector estratègics i emergents o
tradicionals amb dificultats estructurals o sotmesos a processos
d'ajust.

Els incentius són els mateixos per a totes les illes.
Una altra acció, contemplada dins el Pla d'Ocupació, que

portarà a terme el SOIB s'anomena el Programa d'Inserció i
compta amb 4.000.000i pel 2015.

Pel que respecta al SOIB les mesures són:
1. Orientació laboral: Aplicació del model integral d'atenció

individualitzada dirigida a tots els demandants d'ocupació amb
especial atenció a les persones en situació d'atur major de 45
anys.

2. Incentivació a la formació per a l'ocupació a través de
formació acreditable.

Prioritàriament, mitjançant convocatòries públiques anuals
de formació dirigida a treballadors desocupats i també
mitjançant convocatòries públiques anuals de formació dirigides
a colAlectius vulnerables. Un dels cinc colAlectius definits en
aquestes convocatòries és el de persones amb risc d'exclusió
sociolaboral amb especials dificultats d'inserció laboral.

3. Millora de la qualificació i experiència professional a
través dels Tallers d'Ocupació.

4. La requalificació professional i l'acreditació de
competències professionals en relació a les persones majors de
45 anys donat que la majoria d'elles presenten un baix nivell
d'estudis i es fa necessari acreditar les seves competències
professionals adquirides per mitjans formals o informals.

Respecte de la Direcció General de Comerç i Empresa, aquest
colAlectiu es recull a l'apartat de colAlectius subvencionables a la
convocatòria per cooperatives i societats laborals, i l'import que
pot rebre un soci de 45 anys o més és de 5.500i en els cas
d'homes, i de 7.000i si es tracta de dones.

Així mateix, dins la convocatòria d'autònoms sense
denominació específica l'ajuda és de 5.000i, en general, i de
6.000i en el cas de dones.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7028/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a execució Pla
d'Ocupació (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quin és el pressupost específic de les mesures per combatre
l'atur de majors de 45 anys de llarga durada que s'executaran
en el 2014 a cada una de les illes?

La Conselleria d'Economia i Competitivitat ha iniciat la
tramitació d'una convocatòria d'incentius a la contractació de
persones que pertanyen a colAlectius vulnerables.

La convocatòria compta amb una dotació inicial de
700.000i per a l'any 2014 i contempla tres programes (I.
contractació de joves fins a 30 anys; II. contractació de dones de
30 o més anys, d'homes de 30 a 45 anys en situació d'atur de
llarga durada i d'homes 45 o més anys; i III transformació de
contractes temporals en indefinits).

No s'ha assignat un pressupost específic per al colAlectiu a
què es refereix la pregunta. No obstant, es fa constar que
l'import dels incentius és de 4.000i i si es troben en situació de
llarga durada s'incrementa en 1.000i més.

Aquestes quanties també tenen un altre increment si la
contractació és de dones en professions o oficis en què estiguin
subrepresentades o depenent del volum de l'empresa, o en el cas
que aquesta pertany a sectors estratègics i emergents o
tradicionals amb dificultats estructurals o sotmesos a processos
d'ajust.

Els incentius són els mateixos per a totes les illes.
Una altra acció, contemplada dins el Pla d'Ocupació, que

portarà a terme el SOIB s'anomena Programa d'Inserció i
compta amb 4.000.000i pel 2015.

Respecte al SOIB, pel que fa referència a les polítiques
actives d'orientació laboral, formació per a l'ocupació i foment
de l'ocupació, no hi ha un pressupost desglossat per grups d'edat
i el pressupost general destinat per a tots els colAlectius en
situació d'atur és de 17.808.578i.

Per illes, la distribució es fa atenent la mitjana desocupats de
l'any anterior: 78.1% Mallorca, 8,6i Menorca, 12,6% Eivissa
i 0,7% Formentera.

Finalment, des de la Direcció General de Comerç i Empresa
no hi ha pressupost específic per a combatre l'atur de majors de
45 anys de llarga durada. Malgrat això, aquesta actuació es
troba recollida dins la convocatòria per promocionar l'ocupació
autònoma i la incorporació de socis treballadors a cooperatives
i societats laborals.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 7230/14 a 7233/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
menjador escolar obert estiu de 2014 (I a IV). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).

Quins centres docents públics de Menorca, de Mallorca,
d'Eivissa i de Formentera han mantingut el menjador escolar
obert l'estiu de 2014?

El servei de menjador escolar està operatiu als centres
docents durant tots els dies lectius de cada curs escolar i
finalitza la seva activitat en concloure les activitats lectives
(mes de juny).

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7240/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla forestal de les
Illes Balears (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Quines millores s'han introduït al Pla forestal de les Illes
Balears a partir de les alAlegacions presentades?

Les úniques alAlegacions presentades en el període formal
d'informació pública del Pla Forestal, han estat les de l'entitat
conservacionista GOB, el que suposa una acceptació social molt
elevada dels seus continguts. En gran part, aquesta gran
acceptació social és el resultat d'un intens i extens procés
participatiu (realitzat durant la fase de redacció i elaboració del
Pla Forestal). En definitiva, s'han incorporat al Pla Forestal
quatre dels suggeriments que proposa el GOB, estimant-se que
les restants aportacions de l'entitat ecologista ja es trobaven
totalment o parcialment reflectides en algunes de les accions
establertes en el Pla Forestal. Els quatre suggeriments proposats
i introduïts són:

- Establir i aplicar "zones d'emergència cinegètica" s'ha
afegit a l'acció Repte II.3. Restauració i millora de les cobertes
forestals per evitar la desertificació, laminar avingudes i
facilitar la recàrrega d'aqüífers.

- Concretar l'ús cinegètic de manera excepcional i sense
arma de foc a les finques públiques, s'ha introduït a l'acció
III.4.2. Compatibilitat puntual de les forests públiques amb
l'aprofitament cinegètic.

- S'ha afegit a l'acció IV.3.1. la consideració del CEFOR
com a centre de seguiment i avaluació d'actuacions forestals
tal i com suggeria el GOB.

-Garantir l'ús públic dels camins de titularitat pública i
establir la base per arribar a acords amb la propietat privada s'ha
incorporat a les accions V.1.3. de Regulació d'accessos i
ordenació de l'ús públic recreatiu en forests i terrenys forestals
i a l'Eix V R4.06 de desenvolupament d'un model eficient de
corresponsabilitat en la gestió de la propietat forestal.

Pel que fa al procés de participació social, dues de cada tres
accions i mesures del Pla Forestal integren d'alguna manera
entre els seus objectius i accions previstes les propostes
realitzades pels agents socials, durant el procés de participació
social. Dit d'una altra manera, el Pla Forestal ha incorporat un

total de 138 aportacions que han afectat a 66 de les 108 mesures
i accions que proposa.

Aquest elevat grau d'acceptació de les aportacions rebudes
deriva del rigorós procés de participació social realitzat durant
la fase de redacció i elaboració del Pla seguit a través de les
reunions informatives, tallers i sessions de retorn realitzades a
cada illa que va permetre assolir un consens molt positiu dels
implicats en la redacció i acceptació generalitzada de les seves
propostes.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7329/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).

Quina ha estat la quantia econòmica executada a cada illa
del programa d'acolliment de persones majors al 2012?

En funció de les solAlicituds rebudes, la quantia econòmica
executada a cada illa del programa d'acolliment de persones
majors al 2012, és el següent:

Mallorca: 12.433,92i
Menorca: 2.199,75i
Total Illes Balears: 14.633,67i

Palma, 23 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7332/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

Quina ha estat l'execució del programa de la Targeta
Bàsica per municipis al 2013?

L'execució del programa de la Targeta Bàsica per municipi
al 2013 ha estat:

Total solAlicitat per illes
Mallorca: 6.321
Menorca: 444
Eivissa: 848
Formentera: 56
Total: 7.669

Palma, 23 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernandez Herranz.
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7436/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa
"Empresa Segura" (I). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Quantes visites de control en matèria de salut laboral han
realitzat  per mesos els tècnics de prevenció de les mútues
associades al programa "Empresa Segura" per illes al 2013?

Els tècnics amb càrrec a quotes de les Mútues varen fer un
total de 23 visites a empreses durant l'any 2013, complementant
fins a 39 visites dins el començament de l'any 2014, totes elles
imputables al projecte de 2013.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7437/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  programa
"Empresa Segura" (II).  (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Quantes empreses han estat assignades al control en
matèria de salut laboral a les mútues a cadascuna de les illes
al 2013?

S'han assignat les següents quantitats a les diferents illes:
- Mallorca: 102 empreses.
- Menorca: 6 empreses.
- Eivissa i Formentera: 20 empreses.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7438/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  programa
"Empresa Segura" (III).  (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Quantes empreses han estat assignades al control en
matèria de salut laboral a les mútues a cadascuna de les illes
al 2014?

S'han assignat les següents quantitats a les diferents illes:
- Mallorca: 336 empreses.
- Menorca: 23 empreses.
- Eivissa i Formentera: 81 empreses.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 7439/14 i 7440/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
programa "Empresa Segura" (IV i V).  (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).

Quants de tècnics de prevenció homologats participaren a
cada illa en el programa "Empresa Segura" els anys 2013 i
2014?

Els tècnics amb càrrec a quotes que les Mútues tenen
assignats: 3 tècnics amb exclusivitat a Mallorca, 1 tècnic amb
exclusivitat a Eivissa, 1 tècnic amb exclusivitat a Menorca i 10
tècnics amb mobilitat a totes les illes.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7639/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones
sense plaça FP-curs 14-15. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

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

Han quedat sense plaça que havien solAlicitat 181 persones
(1.220 solAlicituds presentades).

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 7640/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones
sense plaça FP- curs 14-15 (II). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

Quantes persones han quedat sense la plaça que havien
solAlicitat per al curs 14.15 a Formació Professional Grau
Mitjà?

De les 4.424 solAlicituds presentades, han quedat sense la
plaça que havien solAlicitat 1.624 persones.

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

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7641/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones
sense plaça FP- curs 14-15 (III). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

Quantes persones han quedat sense la plaça que havien
solAlicitat per al curs 14.15 a Formació Professional Grau
Superior?

De les 2.208 solAlicituds presentades, han quedat sense la
plaça que havien solAlicitat a CFGS 662 persones.

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

A les Preguntes RGE núm. 7895/14 i 10259/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a mostres de peix Menorca i a resultats de la investigació
metalls pesants a peix 2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

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

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 8347/14 i 8348/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
compliment acords Comissió bilateral, règim jurídic
d'instalAlació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears
i a compliment acords Comissió bilateral, règim jurídic
d'instalAlació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Com i quan preveu el Govern donar compliment als acords
de la Comissió Bilateral entre l'Administració de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2013, de
26 de novembre, de règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici
d'activitats de les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears conscient de l'obligatorietat
d'acomplir el que disposa l'Acord de la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en relació amb la Llei 7/2013, de
26 de novembre, de règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici
d'activitats de les Illes Balears, publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 109, de 14 d'agost de 2014, preveu fer
efectiu el compromís establert a la primera lletra a) de l'apartat
1r de l'acord en el moment que es dugui a terme el
desenvolupament reglamentari de la Llei 7/2013.

La segona lletrat a) de l'apartat 1r de l'acord (cal entendre
que hi ha una errada material i hauria de ser la lletra b) fixa
un criteri interpretatiu que és d'aplicació directa des del moment
de la publicació de l'Acord de la Comissió Bilateral en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 8465/14 a 8467/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a places als centres públics en primera opció i per etapes.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quants d'alumnes no han obtengut plaça al centre, al
centre  públic o al centre concertat solAlicitat en primera opció
el curs 2014-2015? (SolAlicitam s'especifiqui per cada etapa).

Segons les solAlicituds presentades, cap alumne no s'ha
quedat sense plaça solAlicitada.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8622/14, presentada  per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a garanties menjadors
escolars. (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Pot garantir la Conselleria d'Educació que tots els
menjadors escolars en funcionament, dels centres públics de
les Illes Balears han passat la inspecció de sanitat
periòdicament (segons marca la normativa) i compleixen les
condicions sanitàries determinades per la inspecció?

Tots els menjadors escolars dels centres públics de les Illes
Balears s'han de regir per la normativa vigent establerta per la
Conselleria de Salut Pública i Consum.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8657/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de
l'Estat (I). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Quina ha estat la quantia total dels recursos rebuts per part
de l'Estat per a cadascun dels programes de polítiques actives
d'ocupació al 2012?

Respecte de la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
d'acord amb l'Ordre ESS/2044/2012, de 24 de desembre, per la
qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de
2012, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb
competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral
finançades amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat, les
polítiques actives d'ocupació adreçades a les persones amb
discapacitat per a la seva integració en empreses de mercat
ordinari de treball i en centres especials d'ocupació (que
gestiona la Direcció general de Treball i Salut Laboral), van
comptar amb una assignació de 3.349.283,00i.

Quant a la Direcció General de Comerç i Empresa, la
quantia total per a ajuts al treball autònom, cooperatives i
societats laborals ha estat de 962.482i.

Respecte del SOIB, us comunic que la quantia total dels
recursos rebuts per part de l'Estat per a cadascun dels programes
de polítiques d'ocupació al 2012 va ser la següent:
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors en situació d'atur 10.919.401i.
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors ocupats 3.021.020i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 3.584.960i.
- Orientació professional 930.652i.
- Oportunitats d'ocupació i foment de la contractació 22.424i.
- Foment de la igualtat d'oportunitats a l'ocupació 31.817i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 15.088i.
- Oportunitats d'ocupació per a colAlectius amb especials
dificultats 3.349.283i.
- Autocupació i creació d'empreses 962.482i.
- Promoció del desenvolupament i l'activitat econòmica
territorial 93.549i.
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- Foment de la mobilitat 31.818i.
- Flexibilitat: formació i requalificació: 81.900i.
- Modernització dels serveis públics d'ocupació 470.162i.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8658/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de
l'Estat (II). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Quina ha estat la quantia total dels recursos rebuts per part
de l'Estat per a cadascun dels programes de polítiques actives
d'ocupació al 2013?

Respecte de la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
d'acord amb l'Ordre ESS/2198/2013, de 21 de novembre, per la
qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de
2013, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb
competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral
finançades amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat, les
polítiques actives d'ocupació adreçades a les persones amb
discapacitat per a la seva integració en empreses de mercat
ordinari de treball i en centres especials d'ocupació (que
gestiona la Direcció general de Treball i Salut Laboral), van
comptar amb una assignació de 4.023.422,00i.

Quant a la Direcció General de Comerç i Empresa, la
quantia total per a ajuts al treball autònom, cooperatives i
societats laborals ha estat de 968.825i.

Respecte del SOIB, us comunic que la quantia total dels
recursos rebuts per part de l'Estat per a cadascun dels programes
de polítiques d'ocupació al 2012 va ser la següent:
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors en situació d'atur 10.965.006i.
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors ocupats 3.001.763i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 3.665.153i.
- Orientació professional 950.106i.
- Oportunitats d'ocupació i foment de la contractació 22.625i.
- Foment de la igualtat d'oportunitats a l'ocupació 28.326i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 15.775i.
- Oportunitats d'ocupació per a colAlectius amb especials
dificultats 4.023.422i.
- Autocupació i creació d'empreses 968.825i.
- Promoció del desenvolupament i l'activitat econòmica
territorial 95.422i.
- Foment de la mobilitat 28.636i.
- Flexibilitat: formació i requalificació: 461.536i.
- Modernització dels serveis públics d'ocupació 492.984i.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 8659/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a recursos de
l'Estat (III). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Quina ha estat la quantia total dels recursos rebuts per part
de l'Estat per a cadascun dels programes de polítiques actives
d'ocupació al 2014?

Respecte de la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
d'acord amb el que es va acordar en la LVII reunió de la
Conferència Sectorial i Afers Laborals celebrada en data 23
d'abril de 2014, la quantia assignada a les polítiques actives
d'ocupació adreçades a les persones amb discapacitat per a la
seva integració en empreses de mercat ordinari de treball i en
centres especials d'ocupació (que gestiona la Direcció general
de Treball i Salut Laboral), és de 4.357.771i.

Quant a la Direcció General de Comerç i Empresa, la
quantia total per a ajuts al treball autònom, cooperatives i
societats laborals ha estat de 481.815i.

Respecte del SOIB, us comunic que la quantia total dels
recursos que es preveu rebre per part de l'Estat per a cadascun
dels programes de polítiques d'ocupació al 2014 serà la següent:
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors en situació d'atur 10.740.451i.
- Iniciatives de formació professional dirigida prioritàriament a
treballadors ocupats 1.970.506i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 4.143.438i.
- Orientació professional 454.274i.
- Oportunitats d'ocupació i foment de la contractació 10.619i.
- Foment de la igualtat d'oportunitats a l'ocupació 9.271i.
- Oportunitats d'ocupació i formació 18.542i.
- Oportunitats d'ocupació per a colAlectius amb especials
dificultats 4.357.771i.
- Autocupació i creació d'empreses 10.626i.
- Promoció del desenvolupament i l'activitat econòmica
territorial 46.355i.
- Foment de la mobilitat 4.635i.
- Flexibilitat: formació i requalificació: 410.937i.
- Modernització dels serveis públics d'ocupació 278.127i.
- Ajudes al treball autònom i ocupació, cooperatives i societats
laborals 461.815i.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 8941/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes
de la fossa sèptica al CEIP Sant Jordi (I). (BOPIB núm. 168,
de 10 d'octubre de 2014).

Quines actuacions està duent a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per tal de solucionar els
problemes de la fossa sèptica del CEIP Sant Jordi d'Eivissa?

Actualment els tècnics estan estudiant les possibles
solucions per arreglar el problema conjuntament amb
l'ajuntament que és el propietari de l'immoble.

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



BOPIB núm. 177 - 5 de desembre de 2014 11579

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 8946/14, presentada  per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre
formatiu de Can Marines (I). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Per quan tenen previst posar en marxa les instalAlacions del
centre formatiu de Can Marines, al municipi de Santa Eulària
del Riu, Eivissa?

L'any 2015.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 8949/14, presentada  per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a aula de FP
bàsica de l'IES Balàfia. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2014).

En quin estat es troba l'aula d'FP bàsica de l'IES Balàfia,
de Sant Llorenç de Balàfia, Eivissa, que es trobava sense
mobiliari i amb problemes d'instalAlació?

Per donar resposta a diferents demandes de formació
necessàries a l'illa d'Eivissa per al curs 2014-2015 es va decidir
implantar a l'IES Balàfia el cicle formatiu de formació
professional bàsica de Cuina i restauració.

Aquesta nova implantació ha implicat la necessitat d'una
important despesa d'equipament per al centre ja que no
disposava de les instalAlacions adients.

Concretament s'ha tramitat un procediment negociat de
50.000i aproximadament que ja ha estat adjudicat.

En aquests moments l'IBISEC ha de realitzar les
adequacions de les instalAlacions d'electricitat i gas necessàries
per dur a terme la instalAlació correcta dels equipaments
adquirits. Pensem que abans de finalitzar l'any, estiran
finalitzades les obres d'adequació al centre.

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

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 9045/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a Ibiza World
Championship (I). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Quins acords, contractes i/o autoritzacions ha atorgat el
Govern de les Illes Balears als organitzadors de l'esdeveniment
"Ibiza World Championship" per a la celebració d'aquest?

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència no ha
subscrit cap acord, contracte i/o autorització amb els
organitzadors de l'esdeveniment "Ibiza Wordk Championship
2014".

Palma, 13 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 9140/14, 9142/14 i 9143/14,
presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relativa a solAlicitud de plaça a l'escola pública a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa 2014. (BOPIB núm. 169, de
17 d'octubre de 2014).

Quants d'alumnes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa han
solAlicitat plaça a escola pública s'han quedat sense la plaça
solAlicitada a 15 de setembre de 2014? Es demana detalla de
cada un dels centres escolars.

Segons les solAlicituds presentades, cap alumne mp s'ha
quedat sense plaça solAlicitada.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 9210/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Projecte
de llei de règim patrimonial del matrimoni. (BOPIB núm. 169,
de 17 d'octubre de 2014).

Té previst el Govern de les Illes Balears presentar al
Parlament de les Illes Balears, durant aquest període de
sessions, el projecte de llei de Règim Patrimonial del
Matrimoni?

El Govern està en fase d'estudi de l'avantprojecte. La
intenció, si els terminis ho permeten, es presentar-lo.

Palma, 18 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 9690/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a empreses públiques. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

Quines empreses públiques han demanat autorització per
contractació de personal?

Des de novembre de 2011 fins a octubre de 2014, les
següents empreses han demanat autorització per contractació de
personal:
- Entitats Públiques Empresarials

Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears
Institut Balear de la Natura
Institut Balear de l'Habitatge
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears
Espais de Natura Balear (extingida)
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- Societats Mercantils Públiques
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA
Multimèdia de les Illes Balears, SA

- Fundacions del Sector Públic
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal
Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia (abans BITEL
Baleares Innovació Telemática, SA)

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

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 9694/14, 9709/14, 9737/14,
9752/14, 9780/14 i 9795/14, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació de
personal a Agència Balear de turisme de les Illes Balears els
2013, 2012 i 2014 i a contractació de personal a l'ATB els anys
2013, 2012 i 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència de Turisme de les Illes Balears els anys 2013,
2012 i 2014?

Malgrat no existeix l'obligació de solAlicitar autorització pels
contractes de relleu per jubilació parcial, les autoritzacions
solAlicitades han estat:

2012: cap
2013: una autorització per contractació de personal per

jubilació parcial d'un administratiu.
2014: una autorització per contractació de personal per

jubilació parcial d'un tècnic superior.

Palma, 19 de novembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 9701/14 i 9707/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a l'Escola Balear de l'Administració
Pública i a Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) el 2013. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Balear d'Administració Pública i  Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) l'any 2013?

No han solAlicitat cap autorització l'any 2013.

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

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 9702/14, 9711/14, 9716/14,
9745/14, 9750/14, 9759/14, 9788/14 i 9802/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears, a IBISEC, a Institut d'Estudis Baleàrics els
anys 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears,
l'IBISEC i l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2012, el 2013 i el
2014?

Cap.

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

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 9722/14, 9765/14 i 9808/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal a Palau de Congressos de
Palma, SA els anys 2012, 2013 i 2014. ((BOPIB núm. 170, de
24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Palau de Congressos de Palma, SA els anys 2012,
2013 i 2014?

Palau de Congressos SA és una empresa pública participada
per l'ATB però no és una empresa pública de la CAIB, per tant
no ha de demanar autorització.

Palma, 17 de novembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 9724/14, 9767/14 i 9810/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal a Ports de les Illes Balears
els anys 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Ports de les Illes Balears els anys 2012, 2013 i 2014?

Autoritzacions per contractació de nou personal: 0
Autoritzacions per cobrir serveis de temporada, excedències

voluntàries o baixes per maternitat:
2011; 63; 2012: 60; 2013: 34; 2014: 8.

Palma, 17 de novembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 9750/14 i 9744/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) i a l'Escola Balear de l'Administració
Pública el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal han
demanat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
i l'Escola Balear de l'Administració Pública l'any 2012?

No s'ha solAlicitat cap autorització l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 9787/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Escola Balear de l'Administració Pública el 2014.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Escola Balear d'Administració Pública l'any 2014?

No ha solAlicitat cap autorització l'any 2014.

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

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 9793/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
l'any 2014?

Que durant l'any en curs, en compliment de l'article 6 de la
Llei 8/2013, de 31 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
(BOPIB núm. 181 de 31-12-2013) relatiu a l'Oferta Pública
d'Ocupació i l'article 3.2.1 de la Instrucció conjunta del director
general de Pressuposts i Finançament de 31 de juliol de 2013
per la qual es determina el requeriment d'autorització i
d'informes previs per a la  contractació de personal laboral fix
i temporal de l'ens que integren el sector públic autonòmic
aquesta direcció va solAlicitar les autoritzacions per a la
contractació temporal de personal següents:

- Contractació temporal de 2 gestors d'atenció telefònica
d'emergències per al Servei d'Emergències de les Illes Balears
112 (SEIB 112) a l'illa de Mallorca.

- Contractació temporal de 2 gestors d'atenció telefònica
d'emergències per substituir 2 reduccions de jornada del 50%
per al SEIB 112 a l'illa de Mallorca.

Per altra banda, en data 11 de setembre de 2014 s'ha
solAlicitat del director general de Pressuposts i Finançament
autorització per a la contractació de forma temporal de 2 gestors
d'atenció telefònica d'emergències per al nou centre SEIB 112
a l'illa d'Eivissa, però, encara, aquestes contractacions no han
estat autoritzades.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 9938/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 17 d'octubre.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

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

10. Proposta d'acord de reconeixement del dret del Sr. Juan
Manuel Lafuente Mir, conseller d'Administracions Públiques,
a percebre una indemnització pel cost de la seva residència
temporal a l'illa de Mallorca.

11. Proposta d'acord pel qual s'aprova la iniciativa, en forma
de text articulat, de traspàs al Consell Insular de Menorca de les
funcions i els serveis que exerceix l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
promoció turística corresponents al Centre de Formació del
Llatzeret de Maó, que s'ha de presentar davant la Comissió
Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars.

12. Proposta d'acord pel qual s'aprova la iniciativa, en forma
de text articulat, de traspàs als consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions
insulars que exerceix l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de promoció turística, que s'ha de
presentar davant la Comissió Mixta de Transferències Govern-
Consells Insulars.

13. Proposta d'acord mitjançant el qual s'aprova la
modificació de la relació de llocs de treball a conseqüència de
la reestructuració orgànica que es deriva del Decret 10/2014, de
3 d'octubre, del president de les Illes Balears.

Palma, 25 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 9940/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedició titulació
estudis. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Per quin motiu als alumnes que han acabat els estudis de
batxillerat o cicles formatius i han pagat la taxa d'expedició
del títol, des de fa tres anys enrere, encara no se'ls ha entregat
el corresponent document de titulació?

La taxa que abonen els alumnes que finalitzen estudis i que
han estat proposats per a l'obtenció del títol respon d'una banda
a la tramitació administrativa de la documentació amb el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes i per altra a la
impressió i expedició del títol. En aquests moments, estan
pendents d'impressió títols dels del curs escolar 2006-2007 fins
a l'actualitat. La taxa que s'abona s'ingressa a la caixa única de
la comunitat autònoma i no a un compte específic de títols.
Tampoc no es consigna als pressupostos de la comunitat de cap
any fiscal cap partida concreta destinada a l'esmentada finalitat.
És per això que fins ara no ha esdevingut factible lliurar als
interessats el seu títol, per manca de partida pressupostària
assignada amb caire finalista. Dins els pressupost per a 2015
s'ha destinat una partida concreta per a l'expedició de títols, amb
la finalitat de poder lliurar-los als interessats a breu termini.

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

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 9969/14 a 9972/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
centres docents que imparteixen FP dual (I a IV). (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quants de centres docents de l'illa de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera imparteixen FP dual el
curs 2014-2015?

La modalitat FP Dual s'imparteix a set IES de l'illa de
Mallorca.

La modalitat FP Dual s'imparteix a un IES de l'illa de
Menorca.

La modalitat FP Dual no s'imparteix a cap centre de l'illa
d'Eivissa.

La modalitat FP Dual no s'imparteix a cap centre de l'illa de
Formentera.

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

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 10042/14 i 10043/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a servei de correu ordinari porta a porta a diverses
urbanitzacions (I i II). (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de
2014).

Ha fet cap gestió el Govern de les Illes Balears davant la
Societat Estatal de Correus i Telègrafs per solAlicitar el

restabliment de servei de correu ordinari porta a porta a les
urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric, Cala Pi,
Vallgornera, Es Pas de Vallgomera, S'Estanyol i Son Bieló?
Creu adequat que la Societat Estatal de Correus i Telègrafs
deixi sense servei de correu ordinari porta a porta les
urbanitzacions esmentades?

Aquesta situació es produeix arran del Reial Decret
503/2007, de 20 d'abril, aprovat pel Govern socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero, que modifica el Reial decret
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual es regula la prestació de
serveis postals.

L'Ajuntament de Llucmajor ja ha interposat un contenciós
administratiu davant l'Estat. De manera complementària, també
va solAlicitar la suspensió cautelar de la mesura adoptada per la
Societat Estatal de Correus i Telègrafs, que recentment ha estat
desestimada. Després d'aquesta decisió, l'Ajuntament de
Llucmajor assumirà la instalAlació de bústies en les
urbanitzacions afectades, que inicialment havien de sufragar els
veïnats. En el marc de colAlaboració institucional existent entre
ambdues administracions, el Govern de les Illes Balears dóna
suport a les mesures proactives presents i futures que adopti
l'Ajuntament de Llucmajor en favor dels drets dels veïnats
afectats.

Palma, 20 de novembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 10109/14 a 10112/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a obres de millora i manteniment dels centres
educatius (I a IV). (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).

Relació de les obres de millora i manteniment dels centres
educatius dutes a terme des de juliol de 2011 fins a juliol de
2014 a l'illa de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Foermentera.

A l'illa de Mallorca s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 10.520.707,83i, des de juliol de 2011
fins a juliol de 2014.

A l'illa de Menorca s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 1.592.207,54i, des de juliol de 2011
fins a juliol de 2014.

A l'illa d'Eivissa s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 12.325.472,47i, des de juliol de 2011
fins a juliol de 2014.

A l'illa de Formentera s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 6.503,80i, des de juliol de 2011 fins
a juliol de 2014.

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

A les Preguntes RGE núm. 10113/14 a 10116/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a actuacions per millorar les infraestructures dels
centres educatius (I a IV). (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre
de 2014).

Relació de les actuacions que es realitzaran per millorar
les infraestructures dels centres educatius de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que compten amb la
part corresponent dels 27,7 milions d'euros anunciats pel
president del Govern de les Illes Balears?

Les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius amb la inversió dels 27,7
milions d'euros responen a 4 línies bàsiques d'actuacions que es
refereixen a nous centres i ampliacions, reformes, eliminació
d'instalAlacions de fibrociment amb amiant i eliminació de
barreres arquitectòniques.

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

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 10140/14 i 10141/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a subvencions en espècie per a esdeveniments que
contribueixin a la promoció turística de les Illes Balears i per
al foment del producte turístic. (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).

Ateses l'extensió i les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 10636/14, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, sobre les dades de deute del Govern
amb els consells insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre les dades de deute del Govern amb els consells
insulars.

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de caràcter públic per a la Comissió no

permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció
dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris
relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació
d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les
modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els
convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació
i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases (RGE núm. 10153/14). 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
10153/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita que l'esmentada comissió tengui
caràcter públic i acorda d'incloure'l a l'ordre del dia d'una
propera sessió de la Comissió.

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

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud d'habilitació dels dilluns per tal de poder

celebrar sessions de la Comissió no permanent d'investigació
sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys,
l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament
de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb
aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments,
la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions
viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada
en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases
(RGE núm. 10262/14). 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
10262/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
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el qual solAlicita que s'habilitin els dilluns per tal que
l'esmentada comissió pugui celebrar sessions i acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió de la Comissió.

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

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud d'habilitació de dilluns i divendres i de caràcter

públic per a la Comissió no permanent d'investigació sobre tot
el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada
en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes
relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en
funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (RGE
núm. 10288/14). 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de
les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
10288/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual solAlicita l'habilitació dels dilluns i els divendres per tal que
l'esmentada comissió pugui celebrar sessions i que tengui
caràcter públic, i acorda d'incloure'l a l'ordre del dia d'una
propera sessió de la Comissió.

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

Ordre de Publicació

D)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 10660/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Pla d'indústria (BOPIB núm. 176, de 28 de novembre
d'enguany) per la Pregunta RGE núm.11364/14, relativa a
situació dels treballadores i les treballadores de les Illes Balears
(publicada en aquest BOPIB).

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

Ordre de Publicació

E)
Manifestació de criteri del Govern de les Illes Balears

respecte de la presa en consideració i la tramitació de la
Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador
en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives) a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
11365/14, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
el qual manifesta el criteri respecte de la presa en consideració
i la tramitació de la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular i publicada al BOPIB núm. 176, de
28 de novembre de 2014.

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

Ordre de Publicació

F)
Habilitació dels dies necessaris durant el mes de gener per

tal que la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada
en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes
relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en
funcionament de l’hospital de referència de Son Espases, pugui
desenvolupar el pla de treball que s'aprovi, dur a terme els
treballs necessaris i elaborar, si pertoca, les conclusions
corresponents. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, conformement amb l'acordat pel Ple de
la cambra, en sessió de dia 25 de novembre d'enguany, i amb
l'establert als articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i
45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acorda
d'habilitar els dies necessaris per tal que la comissió no
permanent d'investigació esmentada pugui desenvolupar, durant
el mes de gener, el pla de treball que s'hi aprovi, dur a terme els
treballs necessaris i elaborar, si pertoca, les conclusions
corresponents previstes a l'article 55.3 del Reglament del
Parlament.

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

G)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició

no de llei RGE núm. 10575/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11363/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a impedir la
reversió de l'edifici de l'antic Hospital Verge del Toro a la
Tresoreria de la Seguretat Social, publicada al BOPIB núm.
176, de 28 de novembre de 2014, sigui tramitada davant el Ple
de la cambra.

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