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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
(1).

A) RGE núm. 11435/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fumigacions a Calvià
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(2).

B) RGE núm. 11436/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fumigacions a Calvià
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C) RGE núm. 11437/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control d'infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (1).
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D) RGE núm. 11438/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control d'infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (2).
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E) RGE núm. 11451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a segregació
d'alumnes a Manacor.
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F) RGE núm. 11452/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despreniment
del sòtil del centre públic d'El Molinar.
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G) RGE núm. 11453/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixes laborals
al Servei de Salut 2014.
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H) RGE núm. 11454/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a edat de prevenció
del càncer de mama 2011, 2012, 2013 i 2014.
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I) RGE núm. 11455/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a hores pendents
de recuperar dels treballadors del Servei de Salut 2013-2014.
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J) RGE núm. 11456/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a hores recuperades
pels treballadors del Servei de Salut 2013-2014.
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K) RGE núm. 11457/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a copagament del
Servei d'ajuda a domicili, dependència 2015.
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L) RGE núm. 11458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS, Servei
d'ajuda a domicili de gener a octubre de 2014.
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M) RGE núm. 11459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS, ajuda
econòmica de dependència de gener a octubre de 2014.
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N) RGE núm. 11460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS Palma,
Servei d'ajuda a domicili per dependència pendents.
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O) RGE núm. 11461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS Mallorca,
Servei d'ajuda a domicili per dependència pendents.
11611
P) RGE núm. 11462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS Menorca,
Servei d'ajuda a domicili per dependència pendents.
11611
Q) RGE núm. 11463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS Eivissa,
Servei d'ajuda a domicili per dependència pendents.
11611
R) RGE núm. 11464/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS Formentera,
Servei d'ajuda a domicili per dependència pendents.
11611
S) RGE núm. 11490/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a població femenina
per citologia preventiva 2010, 2011, 2012, 2013.
11611
T) RGE núm. 11491/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renúncia d'ús
d'edificis (a Salut).
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U) RGE núm. 11492/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renúncia d'ús
d'edificis (a Salut) (II).
11612
V) RGE núm. 11502/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència,
novembre 2014.
11612
X) RGE núm. 11503/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Fusteret, novembre 2014.
11612
Y) RGE núm. 11504/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Mussol, novembre 2014.
11612
Z) RGE núm. 11505/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Pinaret, novembre 2014.
11612
AA) RGE núm. 11506/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa Medi
obert, novembre 2014.
11613
AB) RGE núm. 11507/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Fusteret, novembre 2014.
11613
AC) RGE núm. 11508/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Pinaret, novembre 2014.
11613
AD) RGE núm. 11509/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Mussol, novembre 2014.
11613
AE) RGE núm. 11510/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, novembre
2014.
11613
AF) RGE núm. 11511/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció de
càncer de mama, novembre 2014.
11613
AG) RGE núm. 11512/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica, novembre 2014.
11613
AH) RGE núm. 11513/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
especialitats, novembre 2014.
11614
AI) RGE núm. 11516/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, novembre 2014.
11614
AJ) RGE núm. 11517/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, novembre 2014 (II).
11614
AK) RGE núm. 11551/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de l'àrea de
protecció marina a Cabrera.
11614
AL) RGE núm. 11552/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de l'àrea de
protecció marina a Cabrera (II).
11614
AM) RGE núm. 11564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH/SIDA (I).
11614
AN) RGE núm. 11565/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH/SIDA (II).
11615
AO) RGE núm. 11566/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH/SIDA (III).
11615
AP) RGE núm. 11567/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH/SIDA (IV).
11615
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AQ) RGE núm. 11568/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA (I).
11615
AR) RGE núm. 11569/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA (II).
11615
AS) RGE núm. 11570/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats o
programes de prevenció relacionats amb infecció per VIH/SIDA (I).
11615
AT) RGE núm. 11571/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats o
programes de prevenció relacionats amb infecció per VIH/SIDA (II).
11616
AU) RGE núm. 11572/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats o
programes de prevenció relacionats amb infecció per VIH/SIDA (III).
11616
AV) RGE núm. 11573/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats o
programes de prevenció relacionats amb infecció per VIH/SIDA (IV).
11616
AX) RGE núm. 11582/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de pròstata 2013.
11616
AY) RGE núm. 11583/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de cèrvix 2013.
11616
AZ) RGE núm. 11584/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de mama 2013.
11616
BA) RGE núm. 11607/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a barreres
arquitectòniques.
11617
BB) RGE núm. 11608/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
de formació en atenció a la diversitat per a l'alumnat d'educació especial o específica.
11617
BC) RGE núm. 11609/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb la comunitat educativa (I).
11617
BD) RGE núm. 11610/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb la comunitat educativa (II).
11617
BE) RGE núm. 11611/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
davant el tancament de l'editorial Moll.
11617
BF) RGE núm. 11612/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
per a infants amb necessitats especials.
11617
BG) RGE núm. 11660/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5 de desembre.
11618
BH) RGE núm. 11690/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes de la Xarxa
EAPN-Illes Balears.
11618
BI) RGE núm. 11691/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes de la Xarxa
EAPN-Illes Balears (II).
11618

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 11668/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat
entre retallades i creació de noves places.
11619
B) RGE núm. 11669/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'adjudicació de places de docents interins.
11619
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C) RGE núm. 11670/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treball del SOIB
per donar resposta a la precarietat laboral.
11619
D) RGE núm. 11671/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de satisfacció
dels ciutadans en atenció sanitària.
11619
E) RGE núm. 11672/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius assolits.
11620
F) RGE núm. 11673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a herència
de govern.
11620
G) RGE núm. 11677/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de tasques de gestió ambiental als espais de rellevància ambiental.
11620
H) RGE núm. 11678/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de
la Mesa del transport aeri i del Comitè assessor de cogestió aeroportuària.
11620
I) RGE núm. 11679/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció de
promoció turística per a 2015.
11620
J) RGE núm. 11680/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
d'aparcament per a persones amb greus problemes de mobilitat.
11620
K) RGE núm. 11681/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mapa
urbanístic de les Illes Balears.
11620
L) RGE núm. 11682/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'asma.
11621
M) RGE núm. 11683/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació de jutges
i magistrats en dret civil balear.
11621
N) RGE núm. 11684/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factoria
d'innovació de les Illes Balears.
11621
O) RGE núm. 11685/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Registre
d'activitats i acreditació del personal dels serveis d'admissió i control d'ambient intern dels espectacles públics.
11621
P) RGE núm. 11686/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement
de les Illes Balears en el tercer trimestre.
11621
Q) RGE núm. 11688/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova crisi a la
Conselleria d'Educació.
11621
R) RGE núm. 11689/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assumpció de
responsabilitats pel cas Deyà.
11622

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 11434/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda i compatibilitat
amb el tren.
11622
B) RGE núm. 11439/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a companyia aèria pròpia.
11622
C) RGE núm. 11440/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de l'actuació
de l'Armada contra els activistes de Greenpeace.
11622
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 11484/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixes laborals sanitàries.

11623

B) RGE núm. 11528/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones sense sostre.

11623

C) RGE núm. 11587/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la recepció dels canals de televisió digital terrestre que
emeten en llengua catalana a les Illes Balears.
11624

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 11627/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, sobre els fets denunciats en el procés d'adjudicació de places al personal docent interí.
11625
B) RGE núm. 11629/14, d'una cinquena part de diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent
de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les raons de la dimissió del director general d'Educació, Personal Docent,
Universitats i Recerca.
11625

3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació pel procediment d'urgència de la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona
administració i bon govern de les Illes Balears, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
11626
B) Continuació de la tramitació pel procediment d'urgència de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en
matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), i obertura del termini de presentació d'esmenes.
11626
C) Habilitació dels dies necessaris per tal de possibilitar l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE
núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), a tramitar
pel procediment d'urgència.
11626
D) Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació dels dies necessaris, inclosos els dilluns i els dissabtes, per tal de possibilitar
l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (RGE
núm. 10614/14, derivat del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre) (escrit RGE núm. 11622/14).
11626
E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 9823/13.

11626

F) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria
d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives).
11627
G) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona administració
i bon govern de les Illes Balears.
11627
H) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica
de les Illes Balears (RGE núm. 10614/14, derivat del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre).
11627

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre el Pla d'ocupació de les Illes Balears 20142017 (RGE núm. 6707/14).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2014, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, qui, acompanyat de la directora
general d'Economia i Estadística, del director general de Treball
i Salut Laboral, de la directora del SOIB, de la cap de Gabinet
i del cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Conclusions aprovades per la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, derivades de la Ponència d'estudi
sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les
Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre
de 2014, aprovà, per assentiment, les conclusions de la ponència
esmentada que es transcriuen a continuació:
Antecedents
1. Dia 4 d’octubre de 2012, la Comissió d’Assumptes Socials i
Drets Humans del Parlament de les Illes Balears aprovà, per
assentiment, la Proposició no de llei RGE núm. 3897/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa infantil i
infància. El punt núm. 3 d’aquesta proposició no de llei establia
la creació “d’una comissió interparlamentària amb la
participació de les institucions amb competència i les entitats
socials per avaluar la situació dels nins i les nines de la nostra
comunitat”.
2. La Mesa del Parlament de les Illes Balears va encarregar a la
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, a la sessió de
13 de febrer de 2013, modificar l’acord en relació amb el punt
núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 3897/12, en el
sentit que fos una ponència (i no una comissió
interparlamentària), creada en el si de la comissió, l’encarregada
d’estudiar la participació de les institucions amb competència i
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les entitats socials per avaluar la situació dels nins i les nines de
la nostra comunitat.
3. La Comissió, a la sessió de dia 14 de febrer de 2013, aprovà
per assentiment la modificació del punt núm. 3 proposada per
la Mesa del Parlament.
4. Dia 12 d’abril de 2013 es va constituir la ponència, formada
pels diputats i les diputades següents:
Sra. Margalida Prohens i Rigo
Sra. Ana María Aguiló i Garcías
Sr. Alejandro Sanz i Benejam
Sra. Antònia Vallès i Ramis
Sra. Conxa Obrador i Guzmán
Sr. Lluís Maicas i Socías
Sra. Fina Santiago i Rodríguez
Sr. Antoni Pastor i Cabrer
Pla de treball
La Ponència, a la reunió de 10 de maig de 2013, acordà un
pla de treball, que es va debatre i aprovar per la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans dia 26 de setembre de
2013.
D’acord amb el pla de treball aprovat, s’envià un qüestionari
amb sis preguntes a les entitats següents:
• Creu Roja
• Fundació Nazaret
• Rana
• Fundació Minyones
• GREC
• INTRESS
• Llars el Temple
• CERMI
• Fundació Aldaba
• Asociación Padre Montalvo
• Fundació de Solidaridat AMARANTA
• EAPN
• Càritas
El qüestionari feia referència als aspectes que es relacionen:
1. Defineixi quina és l’activitat que desenvolupa l’entitat en
relació amb els menors d’edat.
2. Breu explicació dels serveis que ofereix l’entitat.
3. La crisi econòmica ha afectat negativament el sector de
menors amb el qual vostè treballa. Expliqui de quina
manera.
4. Quin creuen vostès que és el col•lectiu d’infants més
vulnerables de la nostra societat. Expliqui els motius.
5. Quines serien les prioritats de serveis o els programes que
vostè desenvoluparia per millorar la qualitat de vida i reduir
el riscs dels menors amb els quals treballa. Quines
implementaria més ràpidament (màxim 4).
6. Altres aspectes a considerar.
Així mateix, es van solAlicitar les memòries dels quatre
darrers anys i s’enviaren els tres darrers punts del qüestionari a
les administracions afectades:
• Els serveis de menors del consells insulars de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
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• El servei de menors del Govern de les Illes Balears
(Direcció de Família).
• La Fiscalia de Menors.
Varen comparèixer davant la ponència les persones i les
entitats següents:
• Sra. Maria Antònia Caimari, presidenta d’UNICEF, dia
8 de novembre de 2013.
• Sr. Josep Lluís Oliver, en representació de la Universitat
de les Illes Balears, dia 13 de desembre de 2013.
• Sra. Magela Sosa Goyenaga, presidenta de la Federació
d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Balear,
acompanyada del Sr. Joan Ferrer Núñez, coordinador
d’aquesta federació, dia 7 de març de 2014.
• Sra. Maria Garrido Pascual, directora de l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, dia 4 d’abril de 2014.
• Sra. ApolAlònia Socías Socías, directora general de
Família i Menors del Govern de les Illes Balears, dia 4
d’abril de 2014.
• Sr. José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia Superior de les
Illes Balears, dia 30 de maig de 2014.
La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, a la
sessió de dia 9 d’octubre de 2014, va acordar modificar el pla de
treball de la Ponència en el sentit de deixar sense efecte la
compareixença prevista d’un representant de l’Observatori de
la Infància de les Illes Balears.

Menors tutelats per l’administració
Els menors tutelats per l’administració ja són menors
detectats com infants en risc. El motiu principal que provoca
aquesta tutela és la manca de protecció dels seus progenitors, bé
per negligència i/o maltractaments físics o psicològics i/o per
abusos sexuals.
El principal risc d’aquests menors és la institucionalització.
Un element, exposat per part de les entitats i els representants
d’entitats, és la necessitat que els serveis residencials siguin el
més semblant a una llar. Per això aposten per pisos reduïts en
lloc de models residencials. Per als més petits, fomentar els
programes d’acollida.
El retorn amb els progenitors també ha de ser un objectiu,
sempre que hi hagi les condicions i les aptituds necessàries, per
tant són necessaris programes potents de retorn.
Menors amb discapacitats
En el colAlectiu de menors amb discapacitat totes les
situacions de risc es magnifiquen, donat que per la seva
discapacitat, necessiten més suport familiar, social i
institucional al llarg de tota la seva infantesa.
Reincidència en processos de delinqüència

1. Situacions de risc actuals

Tant el coordinador de Fiscalia de Menors com la directora
de Menors i Família han destacat l’increment en la delinqüència
juvenil així com la reincidència dels i de les joves.

Pobresa

L’accés i l’ús d’Internet i les noves tecnologies

La crisi econòmica ha evidenciat que històricament les
polítiques dirigides a la infància a la comunitat autònoma han
estat poc estructurades, poc planificades i escassament dotades.
Una crisi que ha generat noves situacions de necessitat, n’ha
agreujat d’altres ja de per si vulnerables, i ha afectat fins i tot
famílies en situacions econòmicament favorables.
Tot el material recopilat i bona part de les exposició
realitzades fan referència a un punt força alarmant: l’increment
del risc de pobresa per part de les famílies amb presència de
menors. El motiu de l’augment d’aquest risc ve donat per:
• La duració de la crisi econòmica que es tradueix en treball
en precari, esgotament dels estalvis familiars, esgotament de
la prestació de l’atur, situacions d’atur de llarga durada,
pujada dels preus de productes bàsics, baixada de sous,
augment de l’IVA, ...
• La reducció de serveis o l’increment de les condicions per
accedir-hi ha facilitat l’empobriment de les famílies.
Un altre dels acords entre les entitats és que aquesta situació
de pobresa influeix notablement en la capacitat de cura i
protecció dels menors a la vegada que fa més vulnerables els
infants a patir situacions de desemparament o desprotecció.
Per altra banda, la manca de recursos familiars i la reducció
de la protecció social pública fan que a drets considerats
universals, com l’educació, a la pràctica no hi tenguin accés
igualitari tots els menors, per falta de llibres escolars, per falta
de material escolar, per no tenir accés a activitats extraescolars,
...
Aquestes situacions s’aguditzen en els casos de famílies amb
escassa xarxa familiar i social de suport com és el cas de les
famílies d’origen immigrant.

L’ús de les xarxes socials per part dels menors ha crescut
enormement els últims anys fins convertir- se en una referència
de comunicació per Internet. Durant la celebració de la ponència
s’han destacat una sèrie de riscos:
• L’abús de l’ús per part dels menors de les noves
tecnologies i xarxes socials, conegut com ciberaddicció.
• La inconsciència dels menors a l’hora de donar
informació de caràcter personal o de penjar imatges a
través de les xarxes.
• La major fragilitat dels menors per facilitar els contactes
amb gent malintencionada.
• El ciberassetjament.
I, per altra banda, que els menors més vulnerables
econòmicament no tenguin accés a les xarxes socials es pot
convertir en una situació de desigualtat per accedir a la
informació i al coneixement.
Els joves extutelats
Tot i que els joves de 18 anys ja no es consideren menors,
totes les entitats, la defensora del menor i el coordinador de
fiscals de menors han volgut expressar la seva preocupació per
la situació dels joves de 18 anys que compleixen aquesta edat
mentre estan tutelats per l’administració pública, menors que
han estat protegits per l’administració pública, que va valorar la
situació de desemparament i que quan compleixen els 18 anys
no té suficients programes ni serveis per garantir-los un procés
d’emancipació.
La manca de programes suficients per a aquests colAlectius
també fa que els adolescents tutelats, que suposen el 59% dels
menors extutelats, es puguin considerar una població de risc.
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2. Quins són els colAlectius més vulnerables?
Les famílies amb menors sense recursos econòmics
garantits.
Les famílies monomarentals i monoparentals sense recursos.
Les famílies d’origen immigrant.
Els menors que abandonen els estudis sense inserció en llocs
de feina.
Els menors en situació de desemparament, incloent-hi els
fills i les filles de violència de gènere.
Pares i mares amb escasses competències familiars.
Els menors amb mesures judicials.
Els menors amb discapacitat i dependència.

Mesures econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques
dels infants
17.

18.
19.

20.

El gènere s’ha de considerar com un factor de risc que pot
augmentar la vulnerabilitat de les menors de manera transversal.
3 i 4. Prioritats i conclusions

21.

Els infants com a titulars de drets

22.

1. Aplicar la Convenció de Drets de l’Infant.
2. Complir el Pacte per a la Inclusió Social i el Pacte per a la
infància de 2013.
3. Revisar la Llei del menor. Desenvolupar i aplicar la Llei
17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.
4. Prioritzar en tota l'acció del Govern les polítiques que
afavoreixen la qualitat de vida dels menors.
5. Crear un òrgan de participació infantil a nivell autonòmic
per tal de facilitar la participació activa dels menors en la
societat i prendre part de les decisions que els afectin.
6. Impulsar un pla per a les famílies i una estratègia
autonòmica per a la infància.
7. Establir un sistema d’informació estadística sobre la situació
periòdica dels infants.
Àmbit educatiu: mateixos drets per poder assolir els
mateixos objectius
8. Augmentar el nombre de places per facilitar l’escolarització
d’infants de 0-3 anys.
9. Treballar per donar suport especial als centres educatius
amb major nombre d’alumnat en situació de vulnerabilitat.
10.
Atorgar els ajuts de menjador dins el mateix curs
escolar, especialment les beques per situació de
vulnerabilitat social, amb l’objectiu que els menors
puguin tenir aquesta prestació sense que l’hagin
d’abonar els pares i les mares.
11.
Millorar la coordinació de la Policia Local de Palma al
programa de Policia Tutor de la CAIB.
12.
Augmentar els programes i les places de formació
dirigits als joves que han sortit del sistema escolar
normalitzat.
13.
Potenciar l’educador en medi obert per baixar els
internaments als centres. Potenciar els educadors socials
en els centres escolars.
14.
Potenciar la formació dels docents per a la detecció dels
abusos.
15.
Facilitar la formació als joves per a la recerca de feina.
16.
Potenciar l’educació sexual.
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Implementar progressivament una renda social com a
prestació de dret, que inclogui els diferents perfils
sociolaborals, s’adapti a les necessitats actuals i s’hi
adeqüi.
Garantir la cobertura de necessitats bàsiques de les
famílies.
Garantir els ajuts vinculats al pagament de les
necessitats bàsiques dels infants i pagar-los amb caràcter
d’urgència.
Dur a terme les iniciatives necessàries i innovadores per
garantir el dret a l’habitatge, adreçades a persones en
dificultats, amb la promoció de lloguers socials,
d’habitatges protegits i de noves formes d’accés a un
habitatge digne i assequible.
Prioritzar les prestacions públiques a famílies amb
menors al seu càrrec.
Potenciar programes per garantir la vida laboral i
familiar.

Un compromís amb els més vulnerables
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

Complir el Decret de la cartera de serveis socials que
enforteix els serveis comunitaris que tenen una clara
funció preventiva.
Impulsar un pla estratègic per a la inclusió social dels
extutelats.
Potenciar programes de prevenció comunitària
especialment en reforç a les famílies i millora de
competències parentals, de mediació familiar i destinats
a adolescents.
Impulsar campanyes, recursos residencials i
d’acolliment institucional o familiar.
Treballar en programes de suport a la família, per
reforçar llaços davant la vulnerabilitat des de
l’administració, en colAlaboració amb entitats.
Potenciar el Centre de Mediació Familiar de la CAIB en
coordinació amb els serveis socials.
Augmentar els programes i els serveis d’atenció a la
discapacitat.
Potenciar de forma específica els serveis de salut mental
en l’àmbit infantojuvenil a totes les Illes.
Fomentar el Registre Unificat de Maltractament Infantil
(RUMI).
Impulsar programes de detecció i notificació dels
maltractaments infantils.
Instar el Govern de l’Estat a impulsar l’aportació dels
recursos i totes les accions que siguin necessàries per tal
de possibilitar que el testimoniatge del menor es realitzi
procurant el menor contacte possible entre la víctima
menor d'edat i els intervinents en el procés penal i s’eviti
l'anomenada victimització secundària.
Ampliar el Servei de valoració de protecció de menors
24 hores. Garantir la concertació de serveis de residència
amb les entitats que ofereixen aquest servei a
l’administració.
Per evitar l’internament de menors en situació de risc i
donar suport a les famílies vulnerables s’han
d’augmentar les places de centres de dia i ampliar els
programes de competències familiars i les campanyes de
família d’acollida per als infants més petits que estiguin
tutelats per l’administració pública.
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Es constata la discrepància sobre l’abast del concepte de
la targeta sanitària, en el sentit següent:
a) El Grup Parlamentari Popular defensa “garantir
l’atenció sanitària en igualtat de condicions a tots els
menors de 18 anys”.
b) El Grup Parlamentari MÉS i el Grup Parlamentari
Socialista defensen “garantir la targeta sanitària a totes
les famílies amb menors de 18 anys”.

Seguiment
37.

Els grups parlamentaris es comprometen, a través dels
mecanismes previstos en el Reglament del Parlament, a
fer un control i un seguiment de les propostes d’aquest
document.
A la seu del Parlament, 27 de novembre de 2014
La secretària:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta:
María Asunción Pons i Fullana.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, conformement amb l'establert als
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117
i 148 del Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat
pel Ple de la cambra, en sessió del proppassat dia 2 de
desembre, acorda de tramitar el Decret Llei 1/2014, de 14 de
novembre de 2014, pel qual es modifica l'ordenació
farmacèutica de les Illes Balears (RGE núm. 10614/14), com
a projecte de llei pel procediment d'urgència.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obre un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Comissió de Salut.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
DECRET LLEI 1/2014, DE 14 DE NOVEMBRE DE
2014, PEL QUAL ES MODIFICA L’ORDENACIÓ
FARMACÈUTICA DE LES ILLES BALEARS
PREÀMBUL
La regulació comunitària sobre l’ordenació farmacèutica és
certament escassa. Les directives 2005/36/CE i 2006/123/CE,
del Parlament i del Consell, han permès exceptuar de l’aplicació
del principi comunitari de llibertat d’establiment el règim
d’autorització i establiment d’oficines de farmàcia. Aquesta
excepció es justifica en l’admissió que en aquesta matèria es
presenta una causa d’interès general, que radica en la protecció
de la salut i un proveïment adequat i general de medicaments a
tota la població dins tot un territori. A més a més, és reiterada
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
que reconeix que, amb l’objecte d’aquesta protecció i atenció a
la salut, és admissible una planificació dels establiments i les
infraestructures sanitaris, entre els quals s’inclouen els que es
dediquen a la prestació farmacèutica, així com el règim d’accés
a la titularitat d’aquests establiments.
El sistema d’ordenació farmacèutica de l’Estat espanyol
obeeix al model mediterrani de farmàcia, basat en la proximitat
i la professionalitat, que cerca donar cobertura d’assistència
farmacèutica a tota la població i a tot el territori de la nació.
Això ha configurat un sistema amb una intervenció
administrativa tant en l’ordenació i la planificació de l’activitat
farmacèutica, com en l’establiment de sistemes de preus
autoritzats i la reivindicació constant de l’interès general a què
serveix la prestació farmacèutica en forma de servei públic. En
aquest sentit, l’article 84.6 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,
disposa que les oficines de farmàcia tenen la consideració
d’establiments sanitaris privats d’interès públic.
Aquesta activitat s’ha reservat als particulars que, tenint la
titulació acadèmica pertinent i pels procediments legalment
establerts, basats en principis propers a l’accés a la funció
pública, com són la igualtat, el mèrit i la publicitat del
procediment, esdevenen titulars d’oficines de farmàcia que ha
autoritzat prèviament l’administració pública sanitària.
L’Administració, al seu torn, ha de configurar aquestes
autoritzacions partint de criteris de satisfacció de l’interès
general, centrats en la idea de garantir una prestació
farmacèutica adequada a tota la població en tot el territori de la
seva competència.
Així, com a exemple de la transcendència que l’ordenació
atribueix a les funcions d’aquests professionals, l’article 84.1 de
la Llei 29/2006, de 26 de juliol, els atorga la condició de
responsables de la dispensació i cooperadors amb el facultatiu
responsable de la prescripció en el seguiment de les indicacions
del metge, per tal d’assegurar l’eficàcia del tractament i
colAlaborar en l’ús racional dels medicaments per mitjà de la
dispensació informada i el lliurament en la forma que hagi
previst l’administració sanitària dels sistemes de dosatge, etc.
Aquest accent marcat de servei públic no pot fer més que
comportar que, amb vista a l’organització del sistema d’oficines
de farmàcia, s’acudeixi al concepte de la planificació. Per això,
l’article 84.2 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, disposa que les
administracions sanitàries han de dur a terme l’ordenació de les
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oficines de farmàcia, i han de tenir en compte criteris com ara
la planificació general de les oficines de farmàcia a fi de
garantir l’assistència farmacèutica adequada.
Això es tradueix ordinàriament en l’establiment de catàlegs
i plantes farmacèutiques, distàncies mínimes a l’efecte de
garantir una distribució correcta de les oficines que abasti la
totalitat del territori per cobrir i superar quotes o mòduls de
població mínims per a l’establiment de noves farmàcies per
garantir al mateix temps una atenció farmacèutica correcta a la
població i coadjuvar en la viabilitat econòmica de l’oficina de
farmàcia en organitzar-ho de manera que s’estableixi una
població potencial per atendre.
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, és una Llei que ha estat
objecte de modificacions parcials, però que en les línies
essencials continua essent la mateixa que es va aprovar el 1998.
L’experiència adquirida al llarg d’aquests anys ha servit per
detectar les deficiències en el sistema de planificació d’aquesta
Llei.
Així, la Llei 7/1998, de 12 de novembre, no configura un
autèntic sistema de planificació farmacèutica, atès que no hi ha
una intervenció de l’Administració pública en la configuració
d’una planta farmacèutica de les Illes Balears ni una potestat
organitzativa de l’Administració que en garanteixi, més enllà
del requisit de distància mínima entre farmàcies, una distribució
adequada d’aquestes farmàcies en el territori de les illes. Durant
aquests anys de vigència de la Llei ha estat un factor
preponderant en la configuració de la planta farmacèutica quasi
en exclusiva el mòdul poblacional. Els canvis demogràfics que
s’han patit darrerament, l’estructura i la composició actuals de
les famílies i el fet que hi hagi 67.110 habitatges desocupats
segons la definició de l’INE -és a dir, habitatges deshabitats
perquè no constitueixen ni el domicili de persones ni són
objecte d’una residència temporal o estacional- impliquen,
d’acord amb els criteris de càlcul previs a aquesta norma,
generar una inflació fictícia del cens autonòmic, a l’efecte del
càlcul de farmàcies autoritzables, de 80.532 persones que en la
pràctica no existeixen o, el que és el mateix, 29 oficines de
farmàcia que es poden autoritzar a partir d’una població que
realment no existeix.
Al mateix temps, les variacions importants de població que
s’experimenten especialment en els municipis costaners i de
gran activitat turística, com a conseqüència de la presència de
múltiples segones residències, places hoteleres i, en definitiva,
de població flotant, turística o no, posen en dubte la congruència
del disseny actual.
A més, a l’absència de planificació efectiva, sense ubicació
prèvia concreta de les farmàcies autoritzades en la zona
geogràfica en què és necessària, s’uneix un altre factor que s’ha
mostrat desestabilitzador per a l’atenció al servei públic, atès
que la iniciativa per promoure l’autorització de creació d’una
nova oficina de farmàcia -la qual s’ha d’entendre en el sentit de
declaració administrativa d’admissió de la possibilitat d’establir
una nova oficina de farmàcia, sense perjudici de l’ulterior
concurs de mèrits per adjudicar-la concretament a un
farmacèutic potencial- en una zona farmacèutica no radica en
l’administració sanitària, amb la realització prèvia dels estudis
pertinents i l’actuació sobre el conjunt de la planta, sinó que es
deixa a les mans de particulars i entitats públiques la iniciativa
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en la promoció d’autoritzacions de noves oficina de farmàcia,
així com, en bona mesura, de la seva ubicació.
Hauria de ser l’Administració la que planificàs l’ordenació
farmacèutica i aprovàs el catàleg d’oficines de farmàcia cada
cert temps. Aquesta ordenació ha de tenir en compte dades reals
i actualitzades periòdicament sobre la població d’una zona
determinada, tant habitual com merament estacional. Cal tenir
en compte que la població estacional no té les mateixes
necessitats que la població habitual. Per a aquesta darrera s’ha
de tenir compte el percentatge mitjà d’ocupació real de cada
habitatge i s’ha d’oferir un servei que permeti cobrir les seves
necessitats diàries, ja siguin ordinàries o extraordinàries, de
medicaments o productes farmacèutics. En canvi, la població
estacional normalment té cobertes les seves necessitats
ordinàries de medicaments, només excepcionalment necessita
acudir a l’oficina de farmàcia, i generalment per accedir a
medicaments que no necessiten recepta mèdica. Per això, els
mòduls de població estacional han de ser més elevats; altrament,
es condemna les farmàcies de les zones turístiques a una
inviabilitat econòmica que les condueix al tancament.
Sota el règim actual de la Llei 7/1998 hi ha en el territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears un total de 436
oficines de farmàcia obertes al públic. Partint del cens
d’habitants de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
2013, en què consten 1.111.674 habitants censats, es constata
que aquesta xifra llança una relació de tan sols 2.550 residents
per oficina de farmàcia oberta al públic. S’ha de tenir en compte
que el mòdul bàsic per a l’establiment d’oficines de farmàcia és
de 2.800 habitants. Únicament el recurs a la població flotant,
turística i de segones residències permet justificar aquest
nombre d’oficines de farmàcia.
L’absència d’una planificació prèvia strictu sensu, que
tengui en consideració i predetermini la ubicació de les oficines
amb molta més precisió que la que deriva del simple criteri
lineal de distància i totals de població, ha propiciat excessives
concentracions d’oficines de farmàcia en nuclis de població que
experimenten unes grans reduccions de població durant 7 o 8
mesos l’any, respecte dels augments de població que es
produeixen durant la temporada turística. Aquestes
concentracions han provocat seriosos problemes quant a la
viabilitat econòmica d’aquestes oficines de farmàcia.
Així doncs, avui dia i des de l’any 2012, dos titulars
d’oficines de farmàcia hi han renunciat a causa de la inviabilitat
econòmica, originària o sobrevinguda. De la mateixa manera, i
per aplicació del Reial decret 823/2008, de 16 de maig, en els
exercicis 2012, 2013 i 2014 una mitjana total de 17 oficines de
farmàcia s’han vist en la circumstància de solAlicitar i percebre
ajuts públics de l’Administració autonòmica -per un import total
en l’exercici de 2013 de 115.486,43 i-, atès que els nivells de
facturació anual eren inferiors als que la norma considera
mínims (200.000,00 i bruts anuals) per garantir la viabilitat
econòmica d’aquestes oficines de farmàcia.
Tot això s’agreuja amb les successives reformes normatives,
com ara el Reial decret llei 4/2010, de 26 de març, de
racionalització de la despesa farmacèutica amb càrrec al
Sistema Nacional de Salut; el Reial decret llei 8/2010, de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic; el Reial decret llei 9/2011, de 19
d’agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del
sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal,
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i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011;
el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, o
finalment el Reial decret 177/2014, de 21 de març, pel qual es
regula el sistema de preus de referència i d’agrupacions
homogènies de medicaments en el Sistema Nacional de Salut,
i determinats sistemes d’informació en matèria de finançament
i preus dels medicaments i productes sanitaris, que, per a la
consolidació fiscal i la consecució d’objectius en matèria d’ús
racional de medicaments i reducció de la despesa farmacèutica,
han suposat una reducció del marge dels beneficis de les
oficines de farmàcia.
Tots aquests extrems són indicadors clars que el sistema
actual presenta determinats símptomes d’esgotament que
requereixen la realització de reformes en el sistema legal de
planificació farmacèutica de manera que permetin garantir,
d’una banda, la prestació farmacèutica adequada a tota la
població i en tot el territori de la comunitat autònoma i, de
l’altra, certes garanties de viabilitat econòmica de les noves
oficines de farmàcia, així com de les existents, atesa la prestació
de servei i interès públic que duen a terme.
Per aplicació del sistema d’autorització d’oficines de
farmàcies, durant el darrer trienni s’han hagut d’autoritzar un
total de 54 noves oficines de farmàcia -13 de les quals per
silenci administratiu- que a hores d’ara estan pendents de
convocatòria de concurs per adjudicar-les. Cal dir aquí que
l’administració sanitària s’ha vist forçada pel sistema legal i el
procediment administratiu a dictar aquestes resolucions
d’autorització, encara que això no suposa el reconeixement d’un
dret individual per a cap farmacèutic, ni tan sols per al que ha
solAlicitat l’autorització d’acord amb la normativa fins ara en
vigor.
D’acord amb aquestes premisses, no es pot convocar un nou
concurs sense revisar les oficines de farmàcia actualment
autoritzades, amb la modificació prèvia de la normativa, de
manera que s’impedeixi que es puguin continuar autoritzant en
aquestes condicions, és a dir, no ajustades a les necessitats reals
i, fins i tot, inviables en la pràctica.
En conseqüència, per tot el que s’ha exposat i per
salvaguardar l’interès general, és urgent modificar el règim
legal que hi ha actualment -representat per la Llei 7/1998- i
substituir-lo per un que, deixant de banda la simple consideració
aïllada del factor poblacional, tengui en compte els mòduls
d’ocupació real i de població actualitzats i se substitueixi per un
sistema de revisió de la planta farmacèutica en el qual la
distribució i la ubicació de les oficines de farmàcia sobre el
territori de la comunitat autònoma es duguin a terme amb un
major grau de precisió, de manera prèvia als procediments per
adjudicar-les.
El concepte planta farmacèutica, com a divisió del territori
de les illes en zones farmacèutiques i unitats territorials menors
en les quals s’ubica concretament una oficina de farmàcia com
a mínim, permet, d’una banda, la configuració d’un catàleg de
farmàcia com la relació d’oficines de farmàcia existents i
pendents d’adjudicació, i també -i això és el que esdevé
fonamental- garantir una cobertura adequada de dispensació
farmacèutica en tot el territori. A més, és indispensable
modificar el sistema de còmput i ponderació dels diferents
mòduls poblacionals per a l’autorització de les oficines de

farmàcia. Al llarg d’aquests anys, s’han produït canvis
significatius en la configuració de la població que afecten el
nombre de membres de les unitats familiars, així com la seva
distribució en els diferents tipus d’habitatge.
D’altra banda, si bé la planta turística roman més o menys
estable, la seva ocupació ha estat sotmesa a variabilitat. És a la
població real i efectiva a la que principalment va dirigida
l’atenció de les oficines de farmàcia, i per això es tenen en
compte els factors d’estacionalitat a l’hora de ponderar
l’aportació del sector turístic a la població necessària per a
l’autorització d’oficines de farmàcia. En funció d’això, es dóna
un nou tractament a les farmacioles farmacèutiques, com a
elements correctors i d’equilibri de la planificació de la xarxa
farmacèutica, i se’n potencia la instalAlació en nuclis en què és
necessària l’atenció farmacèutica però només es requereix amb
caràcter estacional i temporal.
Per això, el primer catàleg d’oficines de farmàcia que
s’aprovi després de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei ha de
revisar les oficines de farmàcia autoritzades tenint en compte la
nova normativa per poder continuar amb els procediments
subsegüents que permetin arribar a posar en funcionament les
farmàcies.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 14 de novembre
de 2014, es dicta el següent
DECRET LLEI
Article 1
Modificació de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
1. La secció 2a del capítol II del títol II passa a tenir el títol
següent:
“De la planta farmacèutica”
2. Es modifica l’article 17, que queda redactat en aquests
termes:
“1. L’autorització de noves oficines de farmàcia ha d’estar
subjecta a la planificació sanitària per garantir a la població
l’atenció farmacèutica, un ús racional dels medicaments,
així com per possibilitar-hi un nivell adequat de qualitat.
2. Per a l’obertura d’una nova oficina de farmàcia s’han de
tramitar, per aquest ordre, els procediments següents:
a) El procediment per a l’aprovació de la planta
farmacèutica corresponent.
b) El procediment per a l’aprovació del catàleg d’oficines de
farmàcia.
c) El procediment de concurs per a l’adjudicació d’oficines
de farmàcia vacants.
d) El procediment d’autorització de la designació del local.
e) El procediment d’autorització de l’obertura i del
funcionament de la farmàcia.

BOPIB núm. 178 - 12 de desembre de 2014
3. Cada un d’aquests procediments constitueix un
procediment separat que ha de seguir la seva pròpia
tramitació.”
3. Es modifica l’article 18, que queda redactat en els termes
següents:
“1. La planta farmacèutica és la divisió del territori en zones
farmacèutiques i, si s’escau, unitats territorials menors en les
quals hi ha d’haver com a mínim una oficina de farmàcia.
2. La planta farmacèutica amb la divisió en zones
farmacèutiques i unitats territorials menors s’ha d’aprovar
per resolució del conseller competent en matèria de
farmàcia, amb la instrucció prèvia del procediment
corresponent, en el qual s’ha de donar audiència al ColAlegi
Oficial de Farmacèutics i als municipis afectats a través de
les associacions que els representen. Les alAlegacions
presentades s’han de valorar en la resolució que posi fi al
procediment. El procediment s’ha de tramitar d’acord amb
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o amb la normativa de desplegament reglamentari. La
resolució que aprovi la planta farmacèutica s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
4. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la manera
següent:
“1. Les distàncies mínimes entre oficines de farmàcia no
poden ser inferiors a 250 metres amidats des del punt central
de la façana en la qual està ubicada la porta d’accés al públic
de les oficines de farmàcia. En cas que hi hagi més d’una
façana que té porta d’accés al públic, s’ha de prendre com a
referència el de la façana que sigui més propera a la
farmàcia o al centre sanitari respecte dels quals es fa
l’amidament.
2. La distància que preveu l’apartat anterior s’ha d’observar,
així mateix, respecte dels hospitals, centres de salut, unitats
bàsiques de salut (UBS) i punts d’atenció continuada (PAC)
de titularitat pública que estiguin en funcionament, en
projecte o en fase de construcció. S’entén que la fase de
projecte s’inicia amb l’aprovació del projecte per part de
l’Administració, una vegada supervisat, si escau. En aquest
cas, la distància s’ha d’amidar fins al centre de l’obertura de
la porta d’accés al recinte exterior de l’edifici. Si hi ha més
d’una porta d’accés, fins al centre de l’obertura de la porta
més pròxima a l’oficina de farmàcia. En el cas que no hi
hagi un recinte exterior, l’amidament s’ha de fer fins al
centre de l’obertura de la porta o les portes d’accés d’usuaris
a l’edifici, i queden descartades les portes d’emergències, de
serveis o d’accés de vehicles.
3. Allò que disposa el punt precedent pel que fa a la
distància entre oficines de farmàcies i qualsevol tipus de
centre sanitari de titularitat pública no és aplicable als nuclis
de població que no excedeixin de 1.500 habitants i disposin
només d’una unitat bàsica de salut, punt d'atenció
continuada o centre de salut i una única oficina de
farmàcia.”
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5. L’article 20 queda redactat en aquests termes:
“1. La direcció general competent en matèria de farmàcia ha
d’elaborar d’ofici cada quatre anys el catàleg farmacèutic.
En aquest catàleg s’han d’indicar les oficines de farmàcia
existents i les que tenen cabuda dins cada zona farmacèutica
o unitat territorial menor, tenint en compte les distàncies
mínimes entre farmàcies i els mòduls de població generals
o estacionals. En el catàleg s’han d’incloure també les
farmacioles farmacèutiques autoritzades.
2. Els mòduls poblacionals són de dos tipus: el mòdul
general i el mòdul estacional.
3. Amb caràcter general, el mòdul de població és una oficina
de farmàcia per cada 2.800 habitants. Es pot autoritzar una
oficina de farmàcia addicional quan, dividit el cens de
població de la zona farmacèutica o unitat territorial menor
pel mòdul general de 2.800 habitants, resulti una resta
superior a 2.000 habitants.
4. De manera addicional, una vegada ajustada la proporció
d’habitants/farmàcia partint del mòdul general que preveu
l’apartat 3, incloent-hi la fracció addicional de 2.000
habitants, s’ha d’aplicar un mòdul estacional complementari
que es xifra en 3.500 habitants estacionals, que permetrà
l’obertura d’una nova oficina de farmàcia addicional. Es pot
autoritzar una oficina de farmàcia addicional quan, dividida
la xifra d’habitants estacionals pel mòdul estacional
complementari de 3.500, resulti una resta superior a 2.500
habitants estacionals.
5. El còmput per al càlcul i l’aplicació dels mòduls que
estableixen els apartats 3 i 4 s’ha de fer de manera
individualitzada per a cada zona farmacèutica o unitat
territorial menor.
6. Per al còmput dels habitants del mòdul general s’han de
tenir en compte els que l’Institut Nacional d’Estadística
publiqui o certifiqui.
7. Per al càlcul de la població estacional del mòdul
estacional s’ha de tenir en compte el nombre de places de les
empreses d’allotjament turístic de qualsevol tipus que
certifiqui la conselleria competent en matèria turística. Una
vegada certificat el nombre de places d’allotjament, s’han de
considerar habitants estacionals els que resulten d’aplicar un
percentatge del 40 % al nombre total de places d’allotjament
turístic.
8. Així mateix, per al càlcul de la població estacional del
mòdul estacional s’han de tenir en compte els habitatges
secundaris que certifiqui o publiqui l’Institut Nacional
d’Estadística, i en aquest cas se n’ha de computar el 30 %
multiplicat per la xifra mitjana d’ocupants per habitatge que
certifiqui o publiqui l’Institut Nacional d’Estadística en el
moment del còmput. S’entén per habitatge secundari el que
està destinat a ser ocupat només ocasionalment. No s’han de
tenir en compte en aquest còmput els habitatges que
l’Institut Nacional d’Estadística, dins la categoria genèrica
d’habitatges no principals, no qualifica com a habitatges
secundaris, sinó que els qualifica com a habitatges buits, és
a dir, habitatges deshabitats perquè no constitueixen ni el
domicili de persones ni són objecte d’una residència
temporal o estacional.
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9. Les noves oficines de farmàcia que s’incloguin en el
catàleg han de tenir delimitat el nucli o lloc d’ubicació, i
s’han de respectar en qualsevol cas les distàncies mínimes
que disposa aquesta Llei.
10. Sense perjudici dels casos que estableix l’article 36
d’aquesta Llei, la direcció general competent en matèria de
farmàcia pot autoritzar farmacioles farmacèutiques quan el
procediment per a l’adjudicació d’una nova oficina de
farmàcia hagi quedat desert o quan el titular d’una oficina de
farmàcia hi renunciï. Igualment, en els nuclis de població
aïllats que no tenguin una oficina de farmàcia i en els quals,
d’acord amb els criteris que estableix aquesta norma, no es
pugui autoritzar una oficina de farmàcia, es poden autoritzar
farmacioles farmacèutiques. Són responsables d’aquestes
farmacioles els titulars de les oficines de farmàcia a què
estiguin adscrites d’acord amb el que disposa aquesta Llei
o en les normes que la despleguin.
11. La resolució que aprovi el catàleg farmacèutic s’ha de
dictar després d’haver seguit el procediment que estableix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o el que s’estableixi reglamentàriament, en el qual
s’han de solAlicitar les dades i la informació necessàries, i
s’ha de donar audiència necessàriament al ColAlegi Oficial
de Farmacèutics i als municipis afectats per la creació o
supressió d’oficines de farmàcia en el seu terme municipal
per mitjà de les associacions que els representin i als titulars
d’oficines de farmàcia situades en els mateixos termes
municipals. Les alAlegacions que es presentin en el
procediment s’han de valorar en la resolució que hi posi fi
i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Una vegada que una oficina de farmàcia sigui inclosa dins
el catàleg aprovat per la resolució del director general
competent en matèria de farmàcia, s’entén que aquesta
oficina resta autoritzada.”
6. La secció 3a del capítol II del títol II queda ubicada abans de
l’article 21 de la Llei i passa a tenir el títol següent:
“Del procediment de concurs per a l’adjudicació de les
oficines de farmàcia del catàleg”
7. L’article 21 passa a tenir la redacció següent:
“1. El procediment d’adjudicació de noves oficines de
farmàcia s’ha d’ajustar al que disposen aquesta Llei, les
normes que la despleguen, si s’escau, i les normes generals
reguladores del procediment administratiu comú.
2. La competència per a la tramitació i resolució dels
procediments de concurs de mèrits per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia correspon a la direcció general
competent en matèria de farmàcia i s’ha d’iniciar sempre
d’ofici.
3. El concurs per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia s’ha
de desenvolupar sota els principis d’igualtat, de
concurrència, de mèrit i de transparència.

4. Els barems i criteris per a la valoració dels mèrits i els
detalls del procediment s’han d’establir reglamentàriament.
5. Una vegada aprovat quadriennalment el catàleg d’oficines
de farmàcia, s’ha de convocar un concurs, en un termini de
sis mesos, per a l’adjudicació d’un mínim del 80 % de les
oficines vacants, i deixar la resta per al quadrienni posterior.
No obstant això, si és necessari per satisfer les necessitats de
la població, es poden treure a concurs totes o algunes
d’aquestes farmàcies abans que es compleixi el nou
quadrienni. En qualsevol cas, s’han de treure a concurs de
manera prioritària les oficines de farmàcia que tenguin els
mòduls de població més elevats. Les oficines de farmàcia
que no hagin estat objecte de procediment de concurs o que
romanguin vacants per qualsevol altra causa s’han de revisar
amb l’aprovació dels catàlegs successius.”
8. L’article 22 passa a tenir la redacció següent:
“1. En el concurs poden participar tots els llicenciats o
graduats en farmàcia que compleixin els requisits que
determina aquesta Llei o les normes reglamentàries de
desplegament.
2. No hi poden concursar els farmacèutics que hagin
transmès la titularitat parcial o total d’una oficina de
farmàcia durant els set anys anteriors a la data de
convocatòria del concurs.
3. En cap cas no s’han de computar en concursos posteriors
els mèrits que un farmacèutic hagi obtingut abans de ser
adjudicatari de la totalitat o la part alíquota d’una oficina de
farmàcia i de l’obertura consegüent. Per tant, només es
poden computar els mèrits de data posterior a la data de
l’obertura de la farmàcia adjudicada.
4. Aquesta regla és també aplicable als que hagin transmès
per qualsevol títol la totalitat o la part alíquota de la
propietat d’una oficina de farmàcia, als quals només es
poden computar els mèrits adquirits posteriorment a la data
de la transmissió.
5. La mateixa regla és aplicable als que hagin adquirit per
qualsevol títol la totalitat o la part alíquota de la propietat
d’una oficina de farmàcia, als quals només es poden
computar els mèrits adquirits posteriorment a la data de
l’adquisició.
6. Quan un dels cotitulars de les oficines de farmàcia hagi
participat en un concurs i hagi obtingut l’adjudicació d’una
nova oficina de farmàcia, ha de renunciar a la seva quota de
cotitularitat en la farmàcia anterior. Aquesta quota acreixerà
la resta de cotitulars d’acord amb les normes del Dret civil.
Si els cotitulars participen conjuntament en els concursos,
s’han de computar els seus mèrits en proporció amb les
seves quotes de cotitularitat.
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7. El titular o cotitular d’una oficina de farmàcia no la pot
transmetre des del moment en què hagi presentat la
solAlicitud per participar en un concurs de mèrits, i es manté
la impossibilitat de transmissió fins que s’exhaureixi la via
administrativa o fins que, si s’escau, es resolgui amb
caràcter definitiu en la via jurisdiccional, llevat que presenti
un escrit de renúncia al concurs amb caràcter previ a la
transmissió. En el supòsit que obtingui l’adjudicació d’una
nova oficina de farmàcia, decau automàticament
l’autorització de l’oficina de farmàcia anterior, així com el
dret a la transmissió, per qualsevol títol, i l’Administració
pot afegir-la al catàleg farmacèutic o amortitzar-la.
8. El titular o cotitular que participi en un concurs de mèrits
ha de presentar un compromís escrit de renúncia a l’oficina
de la qual és titular o cotitular en el moment en què
formalitzi l’elecció d’una nova oficina de farmàcia.
9. Per poder participar en un concurs és un requisit necessari
el pagament de la taxa corresponent dins del període de
presentació de solAlicituds.
10. L’adjudicatari per concurs d’una oficina de farmàcia que
en dugui a terme l’obertura efectiva d’acord amb els
procediments que regulen aquesta Llei i les disposicions
reglamentàries de desplegament no la pot transmetre
totalment o parcialment a títol onerós en un termini de deu
anys comptadors des de la data de la resolució
d’adjudicació.”
9. L’article 23 queda redactat en els termes següents:
“1. Per decret del Consell de Govern, a proposta de la
conselleria competent en matèria de farmàcia, oït el ColAlegi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, s’ha de fixar el
barem que s’ha d’aplicar en els concursos de mèrits per a
l’adjudicació de noves oficines de farmàcia, així com els
criteris bàsics de valoració.
2. El barem ha d’incloure la puntuació màxima que s’ha de
considerar en els apartats següents:
a) Mèrits professionals.
b) Mèrits acadèmics, excloent-ne els necessaris per a
l’obtenció del títol de llicenciat o graduat en farmàcia.
c) Altres mèrits.”
10. L’article 24 passa a tenir la redacció següent:
“1. El concurs que es convoqui per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia ha de ser únic, i s’entén que cada
participant ho fa a la totalitat de les farmàcies convocades.
2. Una vegada valorats els mèrits, s’ha de publicar una llista
amb totes les qualificacions ordenades de major a menor.
3. S’ha de convocar un acte públic en el qual el participant
amb la puntuació més alta esculli la farmàcia que vol que se
li adjudiqui d’entre les convocades. Una vegada que hagi
formalitzat la seva elecció, en el mateix acte i de la mateixa
manera s’ha de procedir amb el participant següent en la
llista de puntuació i així, successivament, fins a
l’adjudicació del total de les farmàcies convocades o
l’exhauriment de la llista de participants. D’aquest acte i de
les incidències que es produeixin s’ha d’estendre l’acta
corresponent.
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4. En aquest mateix acte els participants en el concurs poden
renunciar a ser adjudicataris quan per torn els correspongui
exercir el dret d’elecció. En aquest cas, quedaran fora del
concurs i s’ha de passar al següent de la llista perquè pugui
triar l’oficina de farmàcia entre les que queden disponibles.
5. El director general competent en matèria de farmàcia ha
de dictar una resolució per la qual s’aprovin les
adjudicacions de farmàcies verificades d’acord amb els
punts precedents. Aquesta resolució s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. La renúncia d’un adjudicatari o d’un participant que hagi
formulat la seva elecció d’acord amb l’apartat 3 a la
farmàcia adjudicada o elegida, sigui expressa o tàcita,
comporta l’exclusió de la farmàcia d’aquest concurs i, per
tant, la impossibilitat d’una nova adjudicació a un altre
concursant. De la mateixa manera, el renunciant no pot
participar durant quatre anys en concursos de mèrits per a
l’adjudicació de farmàcies que convoqui l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ni es pot
autoritzar cap transmissió a títol onerós a favor seu durant el
mateix període. La mateixa regla s’ha d’aplicar en els casos
en què l’oficina de farmàcia de la qual ha estat adjudicatari
no s’arribi a obrir per una causa imputable a ell mateix.
7. Quan el participant que hagi formulat la seva elecció
d’acord amb l’apartat 3 o l’adjudicatari que era prèviament
titular o cotitular d’una oficina de farmàcia renunciï a
l’oficina de farmàcia que havia elegit o de la qual ha estat
adjudicatari o no obté l’autorització del local o d’obertura i
funcionament per una causa imputable a ell mateix, a més de
les conseqüències derivades del que disposen els apartats
anteriors, no recuperarà l’oficina de farmàcia de la qual era
titular abans del concurs.
8. Malgrat el que preveuen els apartats anteriors, la direcció
general competent en matèria de farmàcia, mitjançant una
resolució motivada a l’efecte, pot retardar l’obertura d’una
nova oficina de farmàcia que hagi obtingut un farmacèutic
que al seu torn sigui titular d’una altra, fins que quedi
assegurada l’assistència farmacèutica a la població inclosa
en la zona d’influència d’aquesta darrera oficina de
farmàcia.
9. En el supòsit que un adjudicatari s’hagi vist obligat a
tancar la seva oficina de farmàcia o se n’hagi impedit
l’obertura perquè s’ha declarat nulAla l’adjudicació
mitjançant una resolució ferma en via administrativa no
impugnada judicialment o mitjançant una resolució judicial
ferma, sempre que sigui per una causa no imputable a ell
mateix, pot elegir una de les farmàcies vacants que constin
en el catàleg i que no hagin estat objecte del procediment
d’adjudicació que regula aquest article, de la mateixa zona
farmacèutica o, en cas que no n’hi hagi, de les zones
farmacèutiques limítrofes, i així successivament, sempre que
renunciï als efectes econòmics que es puguin derivar del
compliment de la resolució o de la sentència judicial.

11604

BOPIB núm. 178 - 12 de desembre de 2014

10. També s’ha d’oferir a l’adjudicatari una de les farmàcies
vacants que constin en el catàleg i que no hagin estat objecte
del procediment d’adjudicació que regula aquest article, en
primer lloc de la mateixa zona farmacèutica o, en cas que no
n’hi hagi, de les zones farmacèutiques limítrofes, en els
supòsits en què la farmàcia inicialment adjudicada no s’hagi
pogut obrir per impossibilitat material de complir les
distàncies entre farmàcies o perquè no hi ha locals
disponibles en el lloc on s’ha d’ubicar l’oficina de farmàcia.
En aquests casos, la direcció general competent en matèria
de farmàcia ha d’amortitzar aquesta oficina de farmàcia i
l’ha de donar de baixa del catàleg, la qual cosa s’ha de
materialitzar en la nova resolució quadriennal, llevat que es
reubiqui dins la mateixa zona farmacèutica d’acord amb el
que disposa l’article 20.9 d’aquesta Llei, perquè es tracta
d’una oficina viable dins la zona, de conformitat amb la seva
població, si es produeix un canvi d’ubicació.
11. Abans del compliment del termini ordinari quadriennal
de revisió del catàleg, únicament s’ha de revisar i canviar la
ubicació de l’oficina de farmàcia autoritzada, dins la
mateixa zona farmacèutica si això és possible, de manera
excepcional, a solAlicitud de l’adjudicatari que es trobi en la
situació que preveu l’apartat 10 d’aquest article, i si no se li
pot oferir cap farmàcia vacant a la mateixa zona
farmacèutica o limítrofa.
12. La disposició que conté l’article 22.3 d’aquesta Llei no
és d’aplicació a l’adjudicatari que estigui en la situació que
preveu l’apartat 10 d’aquest article i que no pugui arribar a
obrir una oficina de farmàcia perquè no n’hi ha
d’autoritzades i vacants ni a la mateixa zona farmacèutica ni
a les limítrofes que se li puguin oferir i que, a més, o bé no
hagi fet ús de la facultat d’instar la reubicació de la farmàcia
dins la mateixa zona farmacèutica que preveu l’apartat 11
d’aquest article o que, havent-ho fet, aquesta reubicació no
hagi estat viable per causes alienes a la voluntat de
l’adjudicatari.”
11. La secció 4a del capítol II del títol II comprèn els articles 25
a 27, i passa a tenir el títol següent:
“De la designació de local i de l’autorització d’obertura i
funcionament de les oficines de farmàcia adjudicades”

13. L’article 26 queda redactat en els termes següents:
“Una vegada autoritzada la instalAlació de l’oficina de
farmàcia en el local designat, l’adjudicatari disposa d’un
termini de sis mesos per solAlicitar l’autorització d’obertura
i funcionament de l’oficina de farmàcia, de conformitat amb
el que es disposi reglamentàriament. En el supòsit que no se
solAliciti l’autorització en el termini esmentat o que es
denegui de manera definitiva, després que hagin
transcorregut els terminis d’esmena concedits, s’entendrà
que renuncia a l’adjudicació amb les conseqüències que
indica l’article 24 d’aquesta Llei.”
14. L’article 27 de la Llei queda sense contingut.
Article 2
Modificació de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
1. Es modifica l’article 378, que passa a tenir la redacció
següent:
“Article 378
Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, a qui es presten els serveis.
2. En el supòsit que preveu l’apartat 2 de l’article següent és
subjecte passiu la persona física que solAlicita participar en
el concurs públic per a l’adjudicació d’una farmàcia
prèviament autoritzada.
3. En cas que diverses persones solAlicitin participar
conjuntament en el concurs públic per a l’adjudicació d’una
farmàcia prèviament autoritzada, cada un dels solAlicitants
és considerat subjecte passiu, i s’ha de meritar íntegrament
a càrrec de cadascun la quota tributària de les taxes.
4. En els supòsits que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article
següent, quan diverses persones hagin participat
conjuntament en el concurs públic i hagin obtingut a favor
seu l’adjudicació d’una farmàcia, únicament s’ha de meritar
una quota tributària per al conjunt dels solAlicitants.”

12. L’article 25 passa a tenir la redacció següent:
2. Es modifiquen els apartats següents de l’article 379:
“L’adjudicatari de l’oficina de farmàcia ha de designar
el local i ha de constituir la fiança oportuna en els terminis
que es determinin reglamentàriament. En els casos en què
no es constitueixi la fiança o no s’arribi a autoritzar dins dels
terminis assenyalats reglamentàriament la instalAlació de
l’oficina de farmàcia en el local proposat, s’entendrà que
renuncia a l’adjudicació amb les conseqüències que indica
l’article 24 d’aquesta Llei.”

1. L’apartat 1 queda sense contingut.
2. L’apartat 2 queda redactat en els termes següents:
“2. SolAlicitud per participar en el concurs públic per a
l’adjudicació d’una farmàcia prèviament autoritzada:
a) quan en el procediment de concurs es convoquin fins
5 oficines de farmàcia: 500,00 i
b) quan en el procediment de concurs es convoquin de 6
a 10 oficines de farmàcia: 1.000,00 i
c) quan en el procediment de concurs es convoquin d’11
a 15 oficines de farmàcia: 1.500,00 i
d) quan en el procediment de concurs es convoquin més
de 15 oficines de farmàcia: 2.000,00 i.”
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Disposició transitòria
Les oficines de farmàcia autoritzades i vacants a l’entrada en
vigor d’aquesta norma han de ser objecte de revisió d’acord
amb els nous criteris establerts tant en matèria de mòduls
poblacionals com de distàncies i determinació de la ubicació, de
manera que el primer catàleg d’oficines de farmàcia s’ha
d’elaborar amb la revisió de les oficines de farmàcia
esmentades. En la resolució que es dicti ha de constar la inclusió
d’aquestes farmàcies en el catàleg o no, en aplicació del règim
que estableix aquest Decret llei, i la seva ubicació. Aquesta
mateixa norma és aplicable als procediments d’autorització
d’oficines de farmàcia iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei, els quals s’han de resoldre d’acord amb els
criteris que estableix aquesta norma.
Resten exceptuades les oficines de farmàcia que a l’entrada
en vigor d’aquest Decret llei siguin objecte d’un procediment
d’adjudicació per concurs de mèrits, per donar compliment a
una sentència judicial o per atendre necessitats prioritàries de
la població, les quals no seran objecte de la revisió que preveu
el paràgraf precedent.
Els procediments de concurs de mèrits per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei s'han de regir fins al moment de
l'autorització d'obertura i funcionament de l'oficina de farmàcia
per les normes vigents en el moment de la convocatòria.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de novembre de 2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.
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Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarma social
suscitada per la recent dimissió del director general d'Educació,
Personal Docent, Universitats i Recerca, Sr. Deyà, a causa de la
política en matèria de personal docent i de les comissions de
serveis que porta a terme la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, el Grup Socialista en el Parlament de les Illes
Balears solAlicita el procediment d'urgència.
Política general en matèria de personal docent i càrrecs públics.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats en relació amb la política
general en matèria de personal docent i càrrecs públics del seu
departament.
Palma, a 9 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 11615/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9081/14, relativa a
política general en matèria educativa. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 11628/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de personal docent i
càrrecs públics (procediment d'urgència). (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
Palma, a 12 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 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla, pel procediment d'urgència,
la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre la política
general en matèria de personal docent i càrrecs públics.

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.
9081/14, relativa a política general en matèria educativa, la
moció següent.
Política general en matèria educativa
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a distribuir l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge,
especialment l’alumnat nouvingut, de manera homogènia entre
tots els centres docents de cadascun dels pobles i ciutats de les
illes, tant públics com concertats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar abans de final de curs i amb tots els
ajuntaments un conveni de distribució de tasques de
manteniment, rehabilitació o reforma dels centres de primària
entre cadascuna de les administracions competents.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar plans d’infraestructures educatives bianuals
i fer públic cada principi d’any les actuacions, amb una relació
prioritzada, que es portaran a terme aquella anualitat.

RGE núm. 11451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
segregació d'alumnes a Manacor. (Mesa de 12 de desembre de
2014).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme les obres necessàries per tal d’adaptar
els centres docents a l’aplicació de l’FP bàsica.

RGE núm. 11452/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
despreniment del sòtil del centre públic d'El Molinar. (Mesa de
12 de desembre de 2014).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi-auditoria d’adequació dels centres
docents a les normatives vigents, així com de l’obsolescència de
les construccions i de les instalAlacions.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a nomenar al front de la conselleria equips amb vocació
d'estabilitat perquè no es tornin a produir més canvis en els
càrrecs gestors que dificulten executar unes polítiques solvents
en matèria educativa.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar un veritable diàleg social amb la comunitat
educativa i política amb la resta de partits de l’arc parlamentari,
que redreci el camí d’estabilitat i normalitat del sistema
educatiu de les Illes Balears que no hauria d’haver estat
pertorbat pel bé de l’alumnat i de l’èxit escolar.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquest diàleg fructifiqui en un pacte social i polític
per a l’educació de les Illes Balears que totes les parts
implicades desitgen.
Palma, a 5 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 11435/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fumigacions
a Calvià (1). (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11436/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fumigacions
a Calvià (2). (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11437/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control
d'infraccions urbanístiques a la Serra de Tramuntana (1).
(Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11438/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a control
d'infraccions urbanístiques a la Serra de Tramuntana (2).
(Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11453/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
baixes laborals al Servei de Salut 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11454/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
edat de prevenció del càncer de mama 2011, 2012, 2013 i
2014. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11455/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
hores pendents de recuperar dels treballadors del Servei de
Salut 2013-2014. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11456/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
hores recuperades pels treballadors del Servei de Salut 20132014. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11457/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament del Servei d'ajuda a domicili, dependència 2015.
(Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS, Servei d'ajuda a domicili de gener a octubre de 2014.
(Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS, ajuda econòmica de dependència de gener a octubre de
2014. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS Palma, Servei d'ajuda a domicili per dependència
pendents. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS Mallorca, Servei d'ajuda a domicili per dependència
pendents. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS Menorca, Servei d'ajuda a domicili per dependència
pendents. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS Eivissa, Servei d'ajuda a domicili per dependència
pendents. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
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RGE núm. 11464/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS Formentera, Servei d'ajuda a domicili per dependència
pendents. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11490/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
població femenina per citologia preventiva 2010, 2011, 2012,
2013. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11491/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
renúncia d'ús d'edificis (a Salut). (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11492/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
renúncia d'ús d'edificis (a Salut) (II). (Mesa de 12 de desembre
de 2014).
RGE núm. 11502/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, novembre 2014. (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11503/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Fusteret, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11504/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Mussol, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11505/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
estada al centre Es Pinaret, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11506/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Programa Medi obert, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11507/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Fusteret, novembre 2014. (Mesa de 12
de desembre de 2014).
RGE núm. 11508/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Pinaret, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11509/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
ingressos al centre Es Mussol, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
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RGE núm. 11510/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
IVE, novembre 2014. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11511/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
detecció de càncer de mama, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11512/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
espera per a intervenció quirúrgica, novembre 2014. (Mesa de
12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11513/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
espera per a especialitats, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11516/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, novembre 2014. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11517/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, novembre 2014 (II). (Mesa de 12
de desembre de 2014).
RGE núm. 11551/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de
l'àrea de protecció marina a Cabrera. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11552/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de
l'àrea de protecció marina a Cabrera (II). (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (I). (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11565/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (II). (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11566/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (III). (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11567/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (IV). (Mesa de 12 de desembre de
2014).
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RGE núm. 11568/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA (I). (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11611/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions davant el tancament de l'editorial Moll. (Mesa de
12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11569/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA (II). (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11612/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos per a infants amb necessitats especials. (Mesa de 12
de desembre de 2014).

RGE núm. 11570/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
o programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (I). (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11660/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5 de
desembre. (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11571/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
o programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (II). (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11690/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes de
la Xarxa EAPN-Illes Balears. (Mesa de 12 de desembre de
2014).

RGE núm. 11572/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
o programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (III). (Mesa de 12 de desembre de 2014).

RGE núm. 11691/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a demandes de
la Xarxa EAPN-Illes Balears (II). (Mesa de 12 de desembre de
2014).

RGE núm. 11573/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
o programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (IV). (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11582/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
defuncions per càncer de pròstata 2013. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11583/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
defuncions per càncer de cèrvix 2013. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11584/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
defuncions per càncer de mama 2013. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).

Palma, a 12 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Fumigacions a Calvià (1)
Pot confirmar la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient
si el passat 21 d'octubre l'avioneta encarregada de la campanya
de fumigacions contra la processionària va esquitar a les
intermediacions del CEIP Ses Quarterades, a Calvià, tal i com
demostren els vídeos penjats a les xarxes socials?

RGE núm. 11607/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
barreres arquitectòniques. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11608/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats de formació en atenció a la diversitat per a l'alumnat
d'educació especial o específica. (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11609/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reunions amb la comunitat educativa (I). (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11610/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reunions amb la comunitat educativa (II). (Mesa de 12 de
desembre de 2014).

Palma, a 2 de desembre 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.

BOPIB núm. 178 - 12 de desembre de 2014
Fumigacions a Calvià (2)
Pensa el Govern donar explicacions a les famílies del CEIP
Ses Quarterades (Calvià) que han denunciat fumigacions aèries
als voltants de l'escola el passat 21 d'octubre, aportant proves al
respecte?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

C)

Despreniment del sòtil del centre públic d'El Molinar

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

Quants d'avisos en relació amb les males condicions del sòtil
del centre públic d'El Molinar va rebre la conselleria abans que
aquest es desprengués?
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Control d'infraccions urbanístiques a la Serra de Tramuntana (1)
Quina mena de control du a terme la conselleria per garantir
que els nous establiments turístics oberts al paratge de la Serra
de Tramuntana no han comès cap infracció urbanística prèvia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Baixes laborals al Servei de Salut 2014

Control d'infraccions urbanístiques a la Serra de Tramuntana (2)

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins són els motius de l'augment de les baixes laborals al
Servei de Salut de 2014?

Quants d'establiments turístics s'han donat d'alta al paratge
de la Serra de Tramuntana aquesta legislatura? Desglossau-los
per anys 2012, 2013 i 2014, per municipi i per tipologia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Segregació d'alumnes a Manacor
Quines accions té previstes la conselleria per evitar la
segregació d'alumnes al municipi de Manacor, on el 60%
d'alumnes nouvinguts es concentren als centres públics?

Edat de prevenció de càncer de mama 2011, 2012, 2013 i 2014
Quina població femenina té l'edat objectiu del programa de
prevenció del càncer de mama? Se solAlicita la informació dels
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Hores pendents de recuperar dels treballadors del Servei de
Salut 2013-2014

PIAS, Servei d'ajuda a domicili, de gener a octubre de 2014

Quantes hores pendents de recuperar té el Servei de Salut
amb els seus treballadors? Se solAlicita detall per centre de l'any
2013 i fins a 31 d'octubre de 2014.

Quants de PIAS de serveis d'ajuda a domicili s'han signat els
mesos de gener, febrer, març, abril, juny, juliol, agost, setembre
i octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Hores recuperades pels treballadors del Servei de Salut 20132014
Quantes hores s'han recuperat per part dels seus treballadors
i treballadores del Servei de Salut? Se solAlicita detall per centre
de l'any 2013 i fins a 31 d'octubre de 2014.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIAS, ajuda econòmica de dependència, de gener a octubre de
2014
Quants de PIAS d'ajuda econòmica de dependència s'han
signat els mesos de gener, febrer, març, abril, juny, juliol, agost,
setembre i octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIAS Palma, Servei d'ajuda a domicili per dependència,
pendents

Copagament del Servei d'ajuda a domicili, dependència, 2015
Té previst la Conselleria de Família i Serveis Socials aplicar
el copagament l'any 2015 al Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat lligar al servei de dependència? Si la resposta és
afirmativa, se solAlicita les quanties dels copagaments.
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes persones amb dependència, en el municipi de
Palma, que han signat un PIA per servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat lligar a la dependència estan pendents de rebre'l?
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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

PIAS Mallorca, Servei d'ajuda a domicili per dependència,
pendents

PIAS Formentera, Servei d'ajuda a domicili per dependència,
pendents

Quantes persones amb dependència, a l'illa de Mallorca, que
han signat un PIA per servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat
lligar a la dependència estan pendents de rebre'l?

Quantes persones amb dependència, a l'illa de Formentera,
que han signat un PIA per servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat lligar a la dependència estan pendents de rebre'l?

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

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

PIAS Menorca, Servei d'ajuda a domicili per dependència,
pendents

Població femenina per citologia preventiva 2010,2011, 2012 i
2013

Quantes persones amb dependència, a l'illa de Menorca, que
han signat un PIA per servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat
lligar a la dependència estan pendents de rebre'l?

Quina era la població femenina diana per fer-se una
citologia preventiva, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita detall per anys.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

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

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

PIAS Eivissa, Servei d'ajuda a domicili per dependència,
pendents

Renúncia d'ús d'edificis (a Salut)

Quantes persones amb dependència, a l'illa d'Eivissa, que
han signat un PIA per servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat
lligar a la dependència estan pendents de rebre'l?
Palma, a 1 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

De quants d'edificis se n'ha renunciat l'ús i, per tant, s'han
retornat a la tresoreria de la Seguretat Social, des de l'1 de juliol
de 2011 fins al 30 d'octubre de 2014? Se solAlicita detall de
cadascun dels edificis.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

X)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Fusteret, novembre 2014

Renúncia d'ús d'edificis (a Salut) (II)
Quins són els edificis dels quals la conselleria té prevista la
renúncia de l'ús i, per tant, el seu retorn a la Tresoreria de la
Seguretat Social? Se solAlicita detall de cadascun dels edificis.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dependència, novembre 2014
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de novembre de
2014?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda familiar
de dependència del mes de novembre de 2014?
Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de novembre
de 2014?
De la quantia total de la nòmina del mes de novembre de
2014 de l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon
a endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes de novembre de 2014?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència del mes de novembre de 2014?
Quantes solAlicituds de dependència s'han registrat el mes de
novembre de 2014?
Quantes valoracions de dependència s0han signat el mes de
novembre de 2014?
Quantes resolucions de dependència s'han signat el mes de
novembre de 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Mussol, novembre 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Pinaret, novembre 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ingressos al centre Es Mussol, novembre 2014

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

Quants de menors han estat ingressats el mes de novembre
de 2014 i amb quina mesura judicial al centre Es Mussol? Detall
per setmana.

Programa Medi obert, novembre 2014
Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa de Medi obert el mes de novembre de
2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IVE, novembre 2014

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de novembre de
2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de novembre de 2014, que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut?

Ingressos al centre Es Fusteret, novembre 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes de novembre
de 2014 i amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret?
Detall per setmana.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ingressos al centre Es Pinaret, novembre 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes de novembre
de 2014 i amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detall
per setmana.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Detecció de càncer de mama, novembre 2014
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de novembre de 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Espera per a intervenció quirúrgica, novembre 2014
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 de novembre de 2014?
Especificau-lo per hospital.

Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de l'àrea de protecció marina a Cabrera
Preveu el Govern de les Illes impulsar dins la present
legislatura una ampliació de l'àrea de protecció marina al voltant
de Cabrera?

Espera per a especialitats, novembre 2014
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data d'1 de novembre de 2014, per a les especialitats mèdiques
de traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació de l'àrea de protecció marina a Cabrera (II)
En quina situació es troba el projecte de llei per ampliar
l'àrea de protecció marina al voltant de Cabrera?

Intervencions quirúrgiques, novembre 2014
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
novembre de 2014 als hospitals públics i a les fundacions? Se
solAlicita especificació per hospital o fundació.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques, novembre 2014 (II)
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
novembre de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o
sense, pagades amb doblers públics independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
que s'especifiqui el nom de l'hospital o la clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (I)
Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH/SIDA, durant 2013,
desglossat per medicament i per hospitals del Servei de Salut de
les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (II)

Analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA (I)

Nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH/SIDA, des d'1 de gener a
30 de novembre de 2014, desglossat per medicament i per
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH/SIDA, durant 2013, desglossat per
medicament i per hospitals i per atenció primària al Servei de
Salut de les Illes Balears.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (III)

Analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA (II)

Cost econòmic de les prescripcions de medicaments
antiretrovirals per al tractament per la infecció per VIH/SIDA,
durant 2013, desglossat per medicament i per hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH/SIDA, des d'1 de gener a 30 de novembre de
2014, desglossat per medicament i per hospitals i per atenció
primària al Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
per la infecció per VIH/SIDA (IV)

Activitats/programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (I)

Cost de les prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament per la infecció per VIH/SIDA, des d'1 de gener a
30 de novembre de 2014, desglossat per medicament i per
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionats amb
la infecció per VIH/SIDA, realitzats per la Conselleria de Salut
durant 2013.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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

Activitats/programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (II)
Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionats amb
la infecció per VIH/SIDA, realitzats per la Conselleria de Salut
durant 2014.
Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Defuncions per càncer de pròstata 2013
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de pròstata? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Activitats/programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (III)
Descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionat amb la infecció per VIH/SIDA, durant 2013, amb
referència als seus objectius, indicadors, pressupost específic,
recursos humans dedicats i resultats obtinguts de la seva
avaluació.
Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Activitats/programes de prevenció relacionats amb infecció per
VIH/SIDA (IV)
Descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionats amb la infecció per VIH/SIDA durant 2014, amb
referència als seus objectius, indicadors, pressupost específic,
recursos humans dedicats i resultats obtinguts de la seva
avaluació.
Palma, a 3 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Defuncions per càncer de cèrvix 2013
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de cèrvix? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Defuncions per càncer de mama 2013
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de mama? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Barreres arquitectòniques

Reunions amb la comunitat educativa (II)

A quins centres escolars de les Illes Balears té previst el
Govern fer obres per tal de suprimir-hi barreres
arquitectòniques, desglossats per illes?

Quan té previst la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats reunir-se amb la comunitat educativa de l'illa de
Formentera?

Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats de formació en atenció a la diversitat per a l'alumnat
d'educació especial o específica

Actuacions davant el tancament de l'editorial Moll

Quines activitats de formació en atenció a la diversitat per
a l'alumnat d'educació especial o específica es realitzen als
centres de professors de les Illes Balears, desglossades per illes?
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats davant el tancament de
l'editorial Moll, en referència amb el seu fons bibliogràfic?
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

Reunions amb la comunitat educativa (I)
Quan té previst la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats reunir-se amb la comunitat educativa de l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Per quines raons la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no respon als requeriments de documentació que
solAlicita la defensora del Poble, en relació amb la manca de
recursos per a infants amb necessitats especials del CEIP Can
Raspalls a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5
de desembre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduïts al
Consell de Govern de dia 5 de desembre de 2014?
Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Demandes de la Xarxa EAPN-Illes Balears
La Xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears va
denunciar el desembre de 2014 que més de 450 alumnes de les
Illes Balears resten a l'espera que la Conselleria d'Educació
aprovi els corresponents programes de formació professional
bàsica, dirigits als colAlectius més vulnerables. De quines dades
disposa la conselleria quant a alumnes pendents dels
programes?
Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 11668/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compatibilitat entre retallades i creació de noves places.
(Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11669/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política d'adjudicació de places de docents interins. (Mesa de
12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11670/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treball del SOIB per donar resposta a la precarietat laboral.
(Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11671/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de
satisfacció dels ciutadans en atenció sanitària. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11672/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius
assolits. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11673/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a herència de govern. (Mesa de 12 de desembre de
2014).
RGE núm. 11677/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de tasques de gestió ambiental als
espais de rellevància ambiental. (Mesa de 12 de desembre de
2014).

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Demandes de la Xarxa EAPN-Illes Balears (II)
La Xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears va
denunciar el desembre de 2014 que més de 450 alumnes de les
Illes Balears resten a l'espera que la Conselleria d'Educació
aprovi els corresponents programes de formació professional
bàsica, dirigits als colAlectius més vulnerables. Quan preveu la
conselleria aprovar els esmentats programes?

RGE núm. 11678/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió de la Mesa del transport aeri i del Comitè assessor de
cogestió aeroportuària. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11679/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'acció de promoció turística per a 2015. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11680/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
targetes d'aparcament per a persones amb greus problemes de
mobilitat. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
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RGE núm. 11681/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mapa urbanístic de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11682/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'asma. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11683/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació de
jutges i magistrats en dret civil balear. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Política d'adjudicació de places de docents interins
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quina és
la política actual d'adjudicació de places de docents interins
d'aquesta comunitat autònoma?

RGE núm. 11684/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
factoria d'innovació de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11685/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Registre
d'activitats i acreditació del personal dels serveis d'admissió
i control d'ambient intern dels espectacles públics. (Mesa de 12
de desembre de 2014).
RGE núm. 11686/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement de les Illes Balears en el tercer trimestre. (Mesa de
12 de desembre de 2014).
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Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Treball del SOIB per donar resposta a la precarietat laboral

RGE núm. 11688/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova crisi a la
Conselleria d'Educació. (Mesa de 12 de desembre de 2014).

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, com valora el
Govern el treball del SOIB per donar resposta al greu problema
de la gran precarietat laboral de les Illes?

RGE núm. 11689/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assumpció de
responsabilitats pel cas Deyà. (Mesa de 12 de desembre de
2014).
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Compatibilitat entre retallades i creació de noves places
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu
compatible la seva política de retallades amb la creació de noves
places d'assessor docent?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.
Greu de satisfacció dels ciutadans en atenció sanitària
Sr. Conseller de Salut, quines creu vostè que són les causes
de la baixada en satisfacció que expressen els ciutadans en
relació amb l'atenció sanitària?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Reunió de la Mesa del transport aeri i del Comitè assessor de
cogestió aeroportuària
Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports la darrera
reunió de la Mesa de transport aeri i del Comitè assessor de
cogestió aeroportuària?

Objectius assolits
Palma, a 10 de desembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Creu el Govern, ara que arribem al final de la legislatura,
que ha assolit els objectius que es van marcar en finançament?
Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pla d'acció de promoció turística per a 2015
Ens pot explicar el Sr. Conseller el Pla d'acció de promoció
turística per a 2015?

Herència de govern
Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Sr. President, creu que la seva herència de govern és bona
per a les Illes Balears?
Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

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

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

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

Targetes d'aparcament per a persones amb greus problemes de
mobilitat

Desenvolupament de tasques de gestió ambiental als espais de
rellevància ambiental

Quin balanç fa el Govern de la iniciativa impulsada per
ordenar i agilitar la concessió de les targetes d'aparcament per
a persones amb greus problemes de mobilitat a través dels
convenis signats amb els ajuntaments?

Com valora el Govern el nou conveni de colAlaboració signat
entre el Govern de les Illes Balears i l'Obra Social La Caixa per
al desenvolupament de tasques de gestió ambiental als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Mapa urbanístic de les Illes Balears
Quins són els objectius del Mapa urbanístic de les Illes
Balears que promou i redacta el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla d'asma
Com valora el Sr. Conseller de Salut el Pla d'asma del sector
sanitari de Tramuntana que recentment ha estat guardonat?
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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.
Registre d'activitats i acreditació del personal dels serveis
d'admissió i control d'ambient intern dels espectacles públics
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la posada en marxa del registre autonòmic d'activitats i
d'acreditació personal dels serveis d'admissió i control d'ambient
intern dels espectacles públics i activitats recreatives, creat
mitjançant el Decret 50/2014, de 5 de desembre?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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.
Formació de jutges i magistrats en dret civil balear

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creixement de les Illes Balears en el tercer trimestre
Com valora el Govern de les Illes Balears el creixement de
les Illes Balears en el tercer trimestre?

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
signatura del conveni de colAlaboració amb la Universitat de les
Illes Balears i el Consell General del Poder Judicial per a la
formació de jutges i magistrats en dret civil balear?
Palma, a 10 de desembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Nova crisi a la Conselleria d'Educació
Com pensa el Sr. President afrontar la crisi a la Conselleria
d'Educació?

Factoria d'innovació de les Illes Balears
En què consisteix la Factoria d'innovació de les Illes Balears
inaugurada pel Govern recentment?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

B)

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

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

Assumpció de responsabilitats pel cas Deyà

Companyia aèria pròpia

Pensa la Sra. Consellera d'Educació assumir responsabilitats
pel cas Deyà?

Creu el conseller que seria viable la constitució d'una
companyia aèria pròpia de les Illes Balears?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 11434/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda i
compatibilitat amb el tren, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 12 de
desembre de 2014).
RGE núm. 11439/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a companyia
aèria pròpia, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa
de 12 de desembre de 2014).
RGE núm. 11440/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
l'actuació de l'Armada contra els activistes de Greenpeace, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (Mesa de 12 de desembre de 2014).
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.
Valoració de l'actuació de l'Armada contra els activistes de
Greenpeace
Com valora el conseller la polèmica actuació de l'exèrcit
contra els activistes de l'ONG Greenpeace contraris a les
prospeccions a Canàries?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 11484/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a baixes laborals sanitàries, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 12 de desembre de 2014).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.
Via verda i compatibilitat del tren
Considera el conseller que l'anomenada via verda és
compatible amb el futur traçat del tren fins a Artà?
Palma, a 2 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 11528/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a persones sense sostre, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 12 de desembre
de 2014).
RGE núm. 11587/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assegurar la recepció dels canals de televisió digital
terrestre que emeten en llengua catalana a les Illes Balears
(complementat amb l'escrit RGE núm. 11662/14), amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 12 de desembre de 2014).
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Baixes laborals sanitàries

B)

El Servei de Salut ha publicat recentment les projeccions de
baixes laborals per a l'any 2014. Així si l’any 2013 es varen
perdre un total de 233.809 jornades laboral per aquest motiu, les
previsions per a l’any 2014 són de 327.662 dies, és a dir 95.853
més, un 40% comparat amb el 2013. Tot i que l’any 2013, a
partir del mes de juny ja es va notar una tendència, aquesta va
a l’alça.
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D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i drets Humans.
Persones sense sostre

Davant aquestes dades, el director de Recursos Humans del
Servei de Salut, va dir públicament que no sabia a què es podien
atribuir aquestes dades i l’esmentada tendència.

Les darreres dades anunciades per entitats com Creu Roja i
Càritas en relació amb les persones sense llar i que pernocten als
carrers dels municipis, especialment del de Palma, són
preocupants i mereixen una reacció per part dels poders públics
i per part de les administracions de la comunitat autònoma.

Els agents socials sí que consideren que hi ha causes
conegudes que poden explicar aquest increment: manco nombre
de treballadors i treballadores de la sanitat i no substitució de les
baixes, que suposen una sobrecàrrega dels que queden i un
possible envelliment de determinades categories.

Aquesta població ha experimentat un augment des de 2009
amb una especial intensitat l’any 2012 que no mostra símptomes
de reducció.

Independentment que es puguin atribuir les causes a uns
factors o a uns altres, el que és un fet objectiu és que duim més
de 18 mesos augmentant la pujada de baixes laborals entre els
treballadors i les treballadores de la sanitat pública, i que es
precisa conèixer per què s’està produint i quines mesures
correctores es poden aplicar.
Les baixes laborals, moltes de les quals es poden prevenir,
tenen repercussions econòmiques per a les persones i per a
l’administració, poden suposar a la pràctica una baixada de la
qualitat assistencial i tenen un impacte negatiu per a les
organitzacions dels serveis.
Les causes per les quals es genera una baixa laboral poden
ser moltes, però davant els nombres presentats pel Servei de
Salut, és segur que des del mateix Servei de Salut es poden
modificar determinades situacions per a la millora d’aquest, i
cal saber quines són les causes.
Per tot això el Grup Parlamentari MÉS proposa per al debat
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, durant el primer trimestre de 2015, un estudi
qualitatiu i quantitatiu per conèixer el motiu de l’increment de
baixes laborals que s’està produint al Servei de Salut, arribar a
conclusions i fer propostes per paralitzar aquesta tendència i
millorar la salut laboral dels treballadors i les treballadores.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lliurar al Parlament els resultats complets de l’estudi
una vegada que hagi finalitzat.

La reducció de prestacions econòmiques i tècniques, les
dificultats per accedir-hi, els desnonaments, la prolongació de
la crisi que fa que cada vegada la xarxa natural d’ajuda a les
persones sigui més feble que al principi d’aquesta..., propicia
que dia a dia hi hagi més persones amb situació de dificultat
social i econòmica.
La pèrdua de la llar, que sol venir precedida de la pèrdua de
la feina, és el factor que millor indica una possible cronificació
i un agreujament de situació de les persones. És a dir, d’una
situació de vulnerabilitat es passa a la marginació i a la
cronificació d’aquesta situació.
Les accions de les polítiques de serveis socials, i en general
de tot el govern, han d’anar dirigides a evitar aquesta
marginació i que el colAlectiu de persones en situació de
vulnerabilitat sigui el més reduït possible, però quan aquests
mecanismes fallen, cal prestar atenció, recursos i esforços a
aquells colAlectius de persones marginades.
La crisi ha provocat que el nombre de persones sense sostre
sigui cada vegada més elevat. La solució a la crisi serà llarga i,
malauradament, hi haurà moltes persones que, per diverses
circumstàncies, es quedaran en situació de marginació social.
Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta per al seu
debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments, elabori un cens de persones sense sostre; que es
recullin les circumstàncies que han duit que les persones
estiguin en aquesta situació; i que aquest cens es mantingui
actiu.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb el consells i els ajuntaments
afectats, una vegada tengui aquest cens, elabori un pla de feina
per al conjunt de persones censades.

prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a una
igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans
de les Illes Balears".

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que colAlabori econòmicament i tècnicament amb els
consells insulars per garantir que totes les persones sense sostre
que no vulguin pernoctar al carrer tenguin, com a mínim, un lloc
on poder dormir i un àpat calent.

També la Llei de normalització lingüística de les Illes
Balears estableix que "la comunitat autònoma té el dret i el
deure d'acabar amb la situació d'anormalitat sociolingüística i es
compromet a regular l'ús de la llengua catalana com a llengua
pròpia de les Illes Balears, i del castellà com a llengua oficial de
tot l'Estat".

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mentre duri l’elaboració d’aquest cens, no redueixi
cap partida pressupostària dirigida a aquest colAlectiu, més be al
contrari, que es considera un colAlectiu prioritari i una acció
prioritària, tal com estableix la Llei de serveis socials de la
comunitat autònoma.
Palma, a 2 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

No s'entendria, considera el Grup Parlamentari Socialista,
que aquests objectius d'acabar amb l'"anormalitat lingüística" i
les mesures que s'han pres per assegurar una "igualtat plena"
entre les dues llengües oficials, siguin objecte de cap retrocés en
un futur pròxim.
No obstant això, el Consell de Ministres va aprovar el
setembre de 2014 un reial decret d'un nou pla de televisió digital
terrestre que té per objectiu d'alliberar una part de l'espai
radioelèctric per destinar-ho al desplegament de la xarxa de
telefonia mòbil de quarta generació, coneguda com a 4G o LTE.
D'acord amb el reial decret, a partir de l'1 de gener del 2015 ha
de fer-se efectiu l'anomenat dividend digital, que en el cas de les
Illes Balears suposarà la desaparició d'un dels dos múltiplexs
d'àmbit autonòmic, concretament del canal 65.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Assegurar la recepció dels canals de televisió digital terrestre
que emeten en llengua catalana a les Illes Balears
Amb el desplegament, en el seu moment, de la Televisió
Digital Terrestre, l'oferta de canals va augmentar notablement,
així com la qualitat en la seva recepció. A les Illes Balears,
l'apagada analògica va ser efectiva el gener de 2010, la qual
cosa va suposar l'arribada de nous canals de televisió que
emetien, tots ells, en llengua castellana. Prèviament, l'any 2009,
atesa la implantació de la nova tecnologia, el Govern de les Illes
Balears signà amb el Govern de la Generalitat de Catalunya un
acord de reciprocitat, que assegurava la recepció a les Illes
Balears dels canals en llengua catalana de la televisió pública
catalana que fins llavors es venien rebent a través del senyal
analògic. L'acord contemplava la recepció d'aquests canals a
través d'un dels dos múltiplexs d'àmbit autonòmic i una
resolució definitiva, a més, al conflicte de drets d'emissió entre
canals de la FORTA quan aquests es rebien en un mateix
territori.
Ha estat, per tant, un acord satisfactori, que ha permès
reequilibrar un ventall de canals de televisió entre les dues
llengües oficials, la castellana, molt majoritària en l'oferta
televisiva, i la catalana, llengua pròpia de les Illes Balears, que
no obstant això hauria quedat relegada a una presència
pràcticament testimonial a les Illes Balears de no fer-se efectiu
aquell acord.
Es donava compliment així a allò que estableix l'Estatut
d'Autonomia a l'article 4, que "les institucions de les Illes
Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes,

És justament per aquest canal que emet des de finals del mes
de setembre, per decisió del Govern de les Illes Balears, uns
dels canals en llengua catalana que es rebien en virtut de l'acord
de reciprocitat firmat l'any 2009 entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Canal
3/24; i també el Canal 4, corresponent a un operador privat que
en el seu dia va obtenir la corresponent concessió. En cas de
fer-se efectiu el dividend digital en les actuals circumstàncies,
els referits canals desapareixerien a partir de l'1 de gener del
2015.
Mentre el Govern de les Illes Balears, en compliment del
reial decret de nou Pla de televisió digital terrestre, ha d'alliberar
un dels dos múltiplexs d'àmbit autonòmic que tenia assignats, es
mantenen apagats els tres múltiplexs d'àmbit insular,
corresponents a les illes de Mallorca, Menorca i les Pitiüses.
En el cas de Formentera, el Grup Socialista constata també
que en aquesta illa s'ha conegut que hi pot haver un retard fins
al mes d'abril en l'adaptació de les dues antenes de TDT,
anunciat per l'empresa concessionària del servei, de manera que
el senyal televisiu dels canals que ocupen l'espai reservat a les
companyies de telefonia pot desaparèixer a partir de l'1 de gener
en el cas que aquestes decideixin començar a utilitzar el nou
espai radioelèctric que se'ls ha assignat.
Atès que hi ha alternatives tècniques que fan possible
complir amb el dividend digital i, al mateix temps, aconseguir
nous espais per fer possible la recepció de la totalitat de canals
que s'ofereixen actualment en llengua catalana i, fins i tot,
d'ampliar-ne l'oferta, a través de la utilització dels múltiplexs
d'àmbit insular que es troben en desús.
Atès que és responsabilitat i atribució del Govern de les Illes
Balears prendre les mesures que siguin necessàries per
assegurar la recepció al conjunt del territori dels canals de
televisió terrestre.
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Per tot això exposat anteriorment, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre els acords i les mesures que siguin necessaris
per evitar la desaparició de cap dels canals que actualment
emeten en llengua catalana a la comunitat, com són el Canal
3/24, el Canal 33 o el Súper 3, com a conseqüència del dividend
digital.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera la utilització dels tres múltiplexs
d'àmbit insular per assegurar la recepció dels canals de televisió
en llengua catalana afectats pel dividend digital, ampliant-ne, si
és possible, el nombre actual dels que es reben.

A)
RGE núm. 11627/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre els fets denunciats en
el procés d'adjudicació de places al personal docent interí.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti
la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
els fets denunciats en el procés d'adjudicació de places al
personal docent interí.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir la totalitat dels costos econòmics que pot
suposar la reordenació dels canals com a conseqüència del
dividend digital, així com de la posada dels múltiplexs d'àmbit
insular.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar la recepció de la TDT a l'illa de Formentera
a partir de l'1 de gener de 2015 sense que l'aplicació del
dividend digital provoqui la desaparició de cap dels canals que
actualment emeten a l'espai que quedarà assignat a la telefonia
mòbil LTE.
Palma, a 4 de desembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 11629/14, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les raons de la dimissió del
director general d'Educació, Personal Docent, Universitats i
Recerca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre les raons
de la dimissió del director general d'Educació, Personal Docent,
Universitats i Recerca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació pel procediment d'urgència de
la Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència,
bona administració i bon govern de les Illes Balears, i obertura
del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra, en sessió del proppassat dia 9 de desembre, la
proposició de llei esmentada (publicada al BOIB núm. 146, d'11
d'abril de 2014), i d'acord amb l'article 131.6 del Reglament del
Parlament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i d'obrir un termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes que serà de 8 dies, a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest acord.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Continuació de la tramitació pel procediment d'urgència de
la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim
sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques (esportives i recreatives), i obertura del termini
de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra, en sessió del proppassat dia 9 de desembre, la
proposició de llei esmentada (publicada al BOIB núm. 176, de
28 de novembre de 2014), i d'acord amb l'article 131.6 del
Reglament del Parlament, acorda de trametre-la a la Comissió
de Turisme i d'obrir un termini perquè s'hi puguin presentar
esmenes que serà de 8 dies, a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest acord.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, conformement amb l'acordat pel Ple
de la cambra, en sessió del proppassat dia 9 de desembre, 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 de possibilitar l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la proposició de llei
esmentada (publicada al BOIB núm. 176, de 28 de novembre de
2014), a tramitar pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació dels
dies necessaris, inclosos els dilluns i els dissabtes, per tal de
possibilitar l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del
projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica
de les Illes Balears (RGE núm. 10614/14, derivat del Decret
llei 1/2014, de 14 de novembre) (escrit RGE núm. 11622/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11622/14, presentat pel Govern de les Illes Balears, i
conformement amb l'establert als articles 66.2 del Reglament de
la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda de convocar sessions extraordinàries, la data de les quals
es fixarà oportunament, per tal de dur a terme l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat,
publicat en aquest BOPIB.
Consegüentment, la Mesa acorda d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es
tracta.
Així mateix, acorda de sotmetre a la consideració de la Junta
de Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la dita tramitació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
Habilitació dels dies necessaris per tal de possibilitar
l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició
de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria
d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i
recreatives), a tramitar pel procediment d'urgència.

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 9823/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11617/14, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència de les
iniciatives no legislatives, la interpelAlació esmentada, relativa
a política en matèria de Política Agrària Comuna, es tramiti per
aquest procediment.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

F)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador
en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11626/14, del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada (publicada al BOPIB núm. 176, de 28 de
novembre de 2014), fins al proper dia 5 de gener de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 177, de 5 de desembre
de 2014.
- Pàg. 11522 i 11537. 1.5. Informacions, apartat A)
On diu: Retirada del punt 5 de la Moció RGE núm.
20351/14.
Hi ha de dir: Retirada del punt 5 de la Moció RGE núm.
20351/14.
- Pàg. 11528 i 11570. 3.14. Proposicions no de llei davant
comissió, apartats A) i B)
On diu: A) RGE núm. 11359/13, ...
Hi ha de dir: A) RGE núm. 11359/14, ...
On diu: A) RGE núm. 11360/13, ...
Hi ha de dir: A) RGE núm. 11359/14, ...

Ordre de Publicació
G)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona
administració i bon govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11634/14, del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada (publicada al BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014), fins al proper dia 7 de gener de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació
farmacèutica de les Illes Balears (RGE núm. 10614/14, derivat
del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 12
de desembre de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei
esmentat, publicat en aquest BOPIB.
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