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X) RGE núm. 2224/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (IV).
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Z) RGE núm. 2226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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AA) RGE núm. 2227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat.
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Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
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Conselleria de Família i Serveis Socials.
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AG) RGE núm. 2233/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
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Conselleria d'Administracions Públiques (I).
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AI) RGE núm. 2235/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
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AJ) RGE núm. 2236/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
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AK) RGE núm. 2237/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
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AL) RGE núm. 2238/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
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AM) RGE núm. 2239/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
12383
AN) RGE núm. 2240/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Salut (I).
12383
AO) RGE núm. 2241/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Turisme i Esports (I).
12383
AP) RGE núm. 2242/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I).
12383
AQ) RGE núm. 2243/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Administracions Públiques (II).
12383
AR) RGE núm. 2244/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
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AS) RGE núm. 2245/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (II).
12384
AT) RGE núm. 2246/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
12384
AU) RGE núm. 2247/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II).
12384
AV) RGE núm. 2248/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Família i Serveis Socials (II).
12384
AX) RGE núm. 2249/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Salut (II).
12384
AY) RGE núm. 2250/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Turisme i Esports (II).
12384
AZ) RGE núm. 2251/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II).
12385
BA) RGE núm. 2252/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Administracions Públiques (III).
12385
BB) RGE núm. 2253/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III).
12385
BC) RGE núm. 2254/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (III).
12385
BD) RGE núm. 2255/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III).
12385
BE) RGE núm. 2256/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III).
12385
BF) RGE núm. 2257/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Família i Serveis Socials (III).
12386
BG) RGE núm. 2258/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Salut (III).
12386
BH) RGE núm. 2259/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Conselleria de Turisme i Esports (III).
12386
BI) RGE núm. 2260/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III).
12386
BJ) RGE núm. 2261/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades (I).
12386
BK) RGE núm. 2262/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades (II).
12386
BL) RGE núm. 2263/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades l'agost.
12386
BM) RGE núm. 2264/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades el desembre.
12387
BN) RGE núm. 2265/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades el juliol.
12387
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BO) RGE núm. 2266/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades el juny.
12387
BP) RGE núm. 2267/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades el novembre.
12387
BQ) RGE núm. 2268/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades l'octubre.
12387
BR) RGE núm. 2269/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
contractades el setembre.
12387
BS) RGE núm. 2271/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou vestuari adquirit
per l'SFM.
12387
BT) RGE núm. 2272/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes d'SFM (I).
12388
BU) RGE núm. 2273/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes d'SFM (II).
12388
BV) RGE núm. 2274/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes d'SFM (III).
12388
BX) RGE núm. 2275/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes d'SFM (IV).
12388
BY) RGE núm. 2276/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes d'SFM (V).
12388
BZ) RGE núm. 2311/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres públics
o privats de Mallorca.
12388
CA) RGE núm. 2312/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres públics
o privats de Menorca.
12389
CB) RGE núm. 2313/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres públics
o privats d'Eivissa.
12389
CC) RGE núm. 2314/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres públics
o privats de Formentera.
12389
CD) RGE núm. 2315/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 2.0
Mallorca.
12389
CE) RGE núm. 2316/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 2.0
Menorca.
12389
CF) RGE núm. 2317/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 2.0
Eivissa.
12389
CG) RGE núm. 2318/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa 2.0
Formentera.
12390
CH) RGE núm. 2319/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
docents a Mallorca.
12390
CI) RGE núm. 2320/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
docents a Menorca.
12390
CJ) RGE núm. 2321/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
docents a Eivissa.
12390
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CK) RGE núm. 2322/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
docents a Formentera.
12390
CL) RGE núm. 2323/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
tècnics docents a Mallorca.
12390
CM) RGE núm. 2324/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
tècnics docents a Menorca.
12391
CN) RGE núm. 2325/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
tècnics docents a Eivissa.
12391
CO) RGE núm. 2326/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
tècnics docents a Formentera.
12391
CP) RGE núm. 2327/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tecnologies
de la comunicació i la informació en el sector educatiu de Mallorca.
12391
CQ) RGE núm. 2328/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tecnologies
de la comunicació i la informació en el sector educatiu de Menorca.
12391
CR) RGE núm. 2329/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tecnologies
de la comunicació i la informació en el sector educatiu d'Eivissa.
12391
CS) RGE núm. 2330/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tecnologies
de la comunicació i la informació en el sector educatiu de Formentera.
12392
CT) RGE núm. 2331/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abandonament
prematur dels estudis a les Illes Balears.
12392
CU) RGE núm. 2332/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedència
voluntària de Jaume Matas (I).
12392
CV) RGE núm. 2333/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedència
voluntària de Jaume Matas (II).
12392
CX) RGE núm. 2334/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a penalització a l'interí
Joan Trobat.
12392
CY) RGE núm. 2335/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requeriments de
la defensora del Poble.
12392
CZ) RGE núm. 2336/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia
a Eivissa (I).
12392
DA) RGE núm. 2337/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (II).
12393
DB) RGE núm. 2338/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia
a Eivissa (III).
12393
DC) RGE núm. 2339/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia
a Eivissa (IV).
12393
DD) RGE núm. 2410/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució de la
Comissió de coordinació de l'Aeroport de Palma de Mallorca.
12393
DE) RGE núm. 2411/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses o
productores de cinema ateses per Illes Balears Film Comission (I).
12393
DF) RGE núm. 2412/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses o
productores de cinema ateses per Illes Balears Film Comission (II).
12393
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DG) RGE núm. 2413/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses o
productores de televisió ateses per Illes Balears Film Comission (I).
12394
DH) RGE núm. 2414/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses o
productores de televisió ateses per Illes Balears Film Comission (II).
12394
DI) RGE núm. 2415/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
audiovisuals atesos per Illes Balears Film Comission (I).
12394
DJ) RGE núm. 2416/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
audiovisuals atesos per Illes Balears Film Comission (II).
12394
DK) RGE núm. 2417/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats de l'Illes
Balears Film Comission per a promoció de produccions audiovisuals.
12394
DL) RGE núm. 2480/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicació per
a les hepatitis per virus C (I).
12394
DM) RGE núm. 2481/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicació per
a les hepatitis per virus C (II).
12395
DN) RGE núm. 2482/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
hepatitis per virus C (I).
12395
DO) RGE núm. 2483/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
hepatitis per virus C (II).
12395
DP) RGE núm. 2484/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
hepatitis per virus C (III).
12395
DQ) RGE núm. 2548/15, 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 27 de febrer.
12395

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2546/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació del
servei de radioteràpia a Eivissa-Formentera i Menorca.
12396
B) RGE núm. 2656/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de
l'activitat nàutica.
12396
C) RGE núm. 2657/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la grip
en la campanya 2014-2015.
12396
D) RGE núm. 2658/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira ITB de
Berlín.
12397
E) RGE núm. 2659/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou certificat
que demana la ITV.
12397
F) RGE núm. 2660/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
SEERF d'ajuda als emprenedors.
12397
G) RGE núm. 2661/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades de
salut mental i dona.
12397
H) RGE núm. 2662/15, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni del
Govern amb l'Ajuntament de Maó en relació al Quarter de Santiago.
12397
I) RGE núm. 2663/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
legislativa durant aquesta legislatura.
12397
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J) RGE núm. 2664/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la religió, matèria
educativa o confessional.
12397
K) RGE núm. 2665/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats sanitàries
a Eivissa.
12398
L) RGE núm. 2666/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a les andanes
d'SFM.
12398
M) RGE núm. 2667/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa.
12398
N) RGE núm. 2668/15, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia.
12398
O) RGE núm. 2669/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció a
persones amb dependència.
12398
P) RGE núm. 2670/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 2773/15), de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a successió ab intestato.
12398
Q) RGE núm. 2671/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de posicions
a la renda per càpita.
12399

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2169/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixada de tarifes a SFM.
12399
B) RGE núm. 2190/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte de Seabird en
frau de llei.
12399
C) RGE núm. 2191/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració del canvi de
barreres tarifàries al servei de tren.
12399
D) RGE núm. 2201/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accions del Govern davant
informes de Tragsatec.
12399

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2205/15 (modificada per l'escrit RGE núm. 2636/15), del Grup Parlamentari MÉS, relativa a català a Europa
12400
B) RGE núm. 2270/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recomposar les polítiques d'igualtat

12400

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6950/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a competències en
llengua anglesa, curs 2012-2013.
12401
B) A la Pregunta RGE núm. 6951/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a competències en
llengua anglesa, curs 2012-2013.
12402
C) A la Pregunta RGE núm. 6952/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a competències en
llengua catalana, curs 2012-2013.
12402
D) A la Pregunta RGE núm. 6953/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estudi d'avaluació
diagnosi, curs 2012-2013.
12402
E) A la Pregunta RGE núm. 8802/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (VII).
12402
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F) A la Pregunta RGE núm. 8952/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a tractament aeri de
la processionària (I).
12402
G) A la Pregunta RGE núm. 8953/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a tractament aeri de
la processionària (II).
12403
H) A la Pregunta RGE núm. 8954/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a sanitat vegetal i
animal.
12403
I) A la Pregunta RGE núm. 8971/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a alAlegacions al Pla
d'usos i gestió del PNMT de Cabrera.
12403
J) A la Pregunta RGE núm. 8972/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a iniciativa legislativa
popular DOT.
12403
K) A la Pregunta RGE núm. 9008/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Pla estatal d'habitatge.
12404
L) A la Pregunta RGE núm. 9046/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Ibiza World
Championship (II).
12404
M) A la Pregunta RGE núm. 9192/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació enfront
de casos de la malaltia pel virus de l'ebola (VII).
12404
N) A la Pregunta RGE núm. 9193/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació enfront
de casos de la malaltia pel virus de l'ebola (VIII).
12404
O) A la Pregunta RGE núm. 9699/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal al
Consorci de Transport de Mallorca el 2013.
12404
P) A la Pregunta RGE núm. 9703/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
Espais de Natura Balear el 2013.
12405
Q) A les Preguntes RGE núm. 9704/14 i 9705/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació
de personal al FOGAIBA i a Fons de Garantia Agrària i Pesquera a les Illes Balears el 2013.
12405
R) A la Pregunta RGE núm. 9710/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
IBAVI el 2013.
12405
S) A la Pregunta RGE núm. 9714/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
l'Institut Balear de la Natura el 2013.
12405
T) A la Pregunta RGE núm. 9718/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2013.
12405
U) A les Preguntes RGE núm. 9719/14 i 9762/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació
de personal a l'Institut de Qualitat Agroalimentària a les Illes Balears (IQUA) el 2012 i 2013.
12405
V) A la Pregunta RGE núm. 9727/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
SEMILLA el 2013.
12405
X) A la Pregunta RGE núm. 9730/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal a
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2013.
12406
Y) A les Preguntes RGE núm. 9733/14, 9776/14 i 9819/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a Tramvia de la Badia de Palma, SA els anys 2012, 2013 i 2014.
12406
Z) A les Preguntes RGE núm. 9734/14, 9691/14 i 9777/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental els anys 2012, 2013 i 2014.
12406
AA) A la Pregunta RGE núm. 9742/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Consorci de Transports de Mallorca el 2012.
12406
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AB) A la Pregunta RGE núm. 9746/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Espais de Natura Balear el 2012.
12406
AC) A les Preguntes RGE núm. 9747/14 i 9748/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació
de personal al FOGAIBA i a Fons de Garantia Agrària i Pesquera a les Illes Balears el 2012.
12406
AD) A la Pregunta RGE núm. 9753/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a IBAVI el 2012.
12407
AE) A la Pregunta RGE núm. 9757/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Institut Balear de la Natura el 2012.
12407
AF) A la Pregunta RGE núm. 9761/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2012.
12407
AG) A la Pregunta RGE núm. 9770/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a SEMILLA el 2012.
12407
AH) A la Pregunta RGE núm. 9773/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2012.
12407
AI) A la Pregunta RGE núm. 9785/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Consorci de Transports de Mallorca el 2014.
12407
AJ) A la Pregunta RGE núm. 9789/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Espais de Natura Balear el 2014.
12407
AK) A la Pregunta RGE núm. 9791/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Fons de Garantia Agrària i Pesquer.
12408
AL) A la Pregunta RGE núm. 9796/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a IBAVI el 2014.
12408
AM) A la Pregunta RGE núm. 9800/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Natura el 2014.
12408
AN) A la Pregunta RGE núm. 9804/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut de Biologia Animal, SA el 2014.
12408
AO) A la Pregunta RGE núm. 9805/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut de Qualitat Alimentària de les Illes Balears el 2014.
12408
AP) A la Pregunta RGE núm. 9813/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a SEMILLA el 2014.
12408
AQ) A la Pregunta RGE núm. 9816/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA el 2014.
12408
AR) A la Pregunta RGE núm. 9860/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coordinació Ibanat/Tragsa
i fumigacions.
12409
AS) A la Pregunta RGE núm. 10103/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries contra
la processionària (II).
12409
AT) A la Pregunta RGE núm. 10107/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries contra
la processionària (IV).
12409
AU) A la Pregunta RGE núm. 10231/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a finalització de la campanya
de fumigacions aèries contra la processionària del pi.
12409
AV) A la Pregunta RGE núm. 10495/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (I).
124089
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AX) A la Pregunta RGE núm. 10496/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (II).
12409
AY) A la Pregunta RGE núm. 10501/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (VII).
12409

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2628/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut, sobre
el procés d'adjudicació del servei de radioteràpia per a les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
12410

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2280/15.

12410

B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE 11419/14, 11420/14, 40/15 a 43/15, 46/15 a 51/15, 62/15 a 64/15, 72/15 a 76/15, 140/15 a 142/15.
12410
C) Manifestació del Govern de les Illes Balears del criteri favorable respecte de la presa en consideració i de la conformitat amb la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 2200/15.
12410
D) Modificació i tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2150/15.

12411

E) Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 1410/15,
de drets i garanties de la persona en el procés de morir.
12411

4. INFORMACIONS
A) Anunci de licitació per a l'adjudicació per procediment obert, d'un contracte de subministrament mitjançant subscripció de
llicències de software per als equips informàtics del Parlament de les Illes Balears.
12411
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2015, aprovà la Llei de règim sancionador en
matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives) a les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI DE RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA
D'ACTIVITATS MARÍTIMES, NÀUTIQUES I
SUBAQUÀTIQUES (ESPORTIVES I RECREATIVES)
A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant el Reial decret 102/1996, de 26 de gener, sobre
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es van traslladar a
aquesta les competències en matèria d'ensenyaments esportius
nàutics i subaquàtics.
Mitjançant el Decret 35/1996, de 7 de març, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va assumir aquestes competències.
L'Estatut d’Autonomia, després de la modificació feta per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, va atorgar a la comunitat
autònoma de les Illes Balears competència exclusiva en matèria
de turisme (article 30.11: Turisme. Ordenació i planificació del
sector turístic) i en matèria d'esport i lleure (article 30.12:
Foment, planificació i coordinació de les activitats esportives i
de lleure).
L'article 30.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix també la competència exclusiva en matèria de
transport marítim exclusivament entre ports o punts de la
comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts
d'altres àmbits territorials.
Així, en totes aquestes matèries relacionades amb l'activitat
marítima, la nàutica recreativa i les activitats subaquàtiques de
caràcter recreatiu s'exerceix una competència de control i
autorització, si bé la normativa sobre això està disseminada en
diferents normes d'una manera no sempre clara.
Per tot això aquesta llei pretén unificar en un sol text legal el
règim sancionador aplicable a aquestes activitats, competència
de la comunitat autònoma, i aconseguir així un marc normatiu
que garanteixi el control de l'exercici de les esmentades
activitats i que permeti superar un règim sancionador anterior
establert de manera parcial en lleis de mesures
d'acompanyament dels pressupostos de la comunitat autònoma
i en el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina

mercant, no sempre amb una tipificació adequada a les matèries
objecte d'aquesta llei.
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte regular l'exercici de la potestat
sancionadora en les matèries relacionades amb les activitats
marítimes i amb les activitats nàutiques recreatives i
subaquàtiques (esportives i recreatives), competència de la
comunitat autònoma, que no disposen d'un règim sancionador
específic a cap altra norma.
Així, se sotmeten a aquest règim sancionador les activitats
d'escoles nàutiques esportives, les de les escoles de navegació
que fan ensenyaments per a l'obtenció de titulacions nàutiques
d'esbarjo, les de lloguer d'embarcacions i centres d'arrendament
de motos nàutiques per dies, les dels centres lucratius de
piragüisme i les que fan referència al busseig recreatiu.
Article 2
Potestat sancionadora
La potestat sancionadora en les matèries objecte d'aquesta
llei correspon a l'administració competent en matèria marítima
i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives),
que ha d'exercir-la de conformitat amb aquesta llei i amb el títol
X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 3
Infraccions administratives
1. Les infraccions en matèria marítima i en matèria d'activitats
nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) poden ser
qualificades com lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) L'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo sense
haver efectuat la declaració responsable o sense autorització,
sempre que es compleixin els requisits per a la realització de
l'activitat.
b) No portar a bord una còpia de la declaració responsable
o autorització.
c) No tenir actualitzades les dades contingudes en la
declaració responsable o les contingudes en l'autorització
administrativa.
d) Incomplir el deure d'informar l'administració competent.
En matèria marítima, activitats nàutiques i subaquàtiques:
a) Que les escoles nauticoesportives, les escoles de
navegació, els centres lucratius de piragüisme, els centres
d'arrendament de motos nàutiques i els centres de busseig
esportiu i recreatiu duguin a terme activitats nàutiques sense
haver efectuat la declaració responsable, la comunicació prèvia
o sense disposar d'autorització, si correspon, sempre que es
compleixin tots els requisits per a la realització de les seves
activitats.
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b) La manca d'actualització de les dades o la manca de
comunicació de la variació de les dades contingudes en
l'autorització administrativa, o les que varen acompanyar la
comunicació prèvia o la declaració responsable.
c) L'incompliment del deure d'informació a l'administració
competent.
d) Que els usuaris, tant en un centre autoritzat com fora
d'aquest, incompleixin els requisits establerts en la
reglamentació vigent per a la pràctica del busseig esportiu i
recreatiu, sempre que no sigui constitutiu d'infracció greu o molt
greu.
e) Que les escoles esportives nàutiques, les escoles de
navegació, els centres de busseig esportiu i recreatiu, els centres
lucratius de piragüisme i els centres d'arrendament de motos
nàutiques incompleixin els requisits establerts en la
reglamentació vigent respecte de les seves instalAlacions, la
comunicació de la identitat del seu personal i de la seva
titulació, i també que no exigeixin la documentació que la
reglamentació exigeix als usuaris, sempre que no sigui
constitutiu d'infracció greu o molt greu.
3. Són infraccions greus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) La realització de l'activitat sense haver fet la corresponent
declaració responsable o sense autorització, sempre que no es
compleixin els requisits legals o reglamentaris per realitzar
l'activitat.
b) La realització de l'activitat incomplint els requisits legals
o reglamentaris per realitzar l'activitat.
c) Faltar al respecte al personal habilitat per exercir el control i
la inspecció, no colAlaborar en les activitats de control i
inspecció, o obstruir-les, sense arribar a impedir que
s'exerceixin.
d) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol
manera el material decomissat o precintat cautelarment i les
proves que donin lloc al coneixement de la comissió d’una
infracció i la seva tipificació i graduació.
e) Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
greus sempre que les anteriors hagin estat declarades així per
resolució ferma.
En matèria marítima, d'activitats nàutiques i subaquàtiques:
a) Que les escoles nàutiques esportives, les escoles de
navegació, els centres lucratius de piragüisme, els centres
d'arrendament de motos nàutiques i els centres de busseig
esportiu i recreatiu duguin a terme les activitats nàutiques sense
haver efectuat la declaració responsable, comunicació prèvia o
sense disposar d'autorització, si correspon, quan no es
compleixin tots els requisits per a la realització de les seves
activitats, sempre que no es correspongui amb una infracció
molt greu.
Així mateix, l'exercici d'aquestes activitats que es realitzin
sense complir els requisits per a això, en aquells casos en els
quals no s'exigeixi l'obligació de presentar una comunicació
prèvia, declaració responsable o que no es prevegi una
autorització per al seu exercici.
b) L'exercici de les activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques sense la cobertura de l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la reglamentació vigent.
c) L'exercici de les activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques sense el responsable tècnic o l'incompliment del
requisit de la seva titulació, o sense la titulació de l'usuari en el
cas de la pràctica de busseig recreatiu o llogar motos nàutiques
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per dies a persones que manquen de la titulació per al seu
govern, d'acord amb la normativa vigent.
d) L'incompliment pels centres de busseig esportiu i
recreatiu dels requeriments de supervisió de les immersions o de
la presència de personal qualificat.
e) Practicar el busseig recreatiu en zones de reserva sense
l'autorització corresponent.
f) L'incompliment dels requisits tècnics normativament
establerts per a les embarcacions i instalAlacions per part de les
escoles de navegació que facin referència a les exigències per
certificar les pràctiques.
g) Faltar al respecte al personal habilitat per exercir les
actuacions de control i inspecció, no colAlaborar en les activitats
de control i inspecció, o obstruir-les, sense arribar a impedir-ne
l’exercici.
h) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol
manera el material decomissat o precintat cautelarment i les
proves que donin lloc al coneixement de la comissió d’una
infracció i la seva tipificació i graduació.
i) Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
greus sempre que les anteriors hagin estat declarades així per
resolució ferma.
4. Són infraccions molt greus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) Obtenir l'habilitació per a l'exercici de l'activitat basant-se
en informació o documentació falsa.
b) Incomplir les normes que es refereixen al nombre màxim
de passatgers.
c) Desobeir, oposar resistència o fer obstrucció al personal
que exerceix les tasques d'inspecció o control, de manera que
impedeixi l'exercici de l'activitat.
d) Cometre més de dues infraccions greus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
molt greus sempre que les anteriors hagin estat declarades així
per resolució ferma.
En matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques:
a) Impartir coneixements de busseig en centres no
autoritzats.
b) Obtenir l'habilitació per a l'exercici de l'activitat basant-se
en informació o documentació falsa.
c) La prestació de cursos de busseig a menors d'edat sense
autorització del pare o la mare, tutor o tutora, o incomplint les
limitacions de profunditat.
d) L'incompliment de la normativa de seguretat per a la
pràctica d'activitats nàutiques i subaquàtiques.
e) La certificació de pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació, de vela o de radiocomunicacions amb equips o
embarcacions que no reuneixin els requisits reglamentaris per
a això.
f) La falsedat en les dades contingudes en el certificat de
pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, de vela o de
radiocomunicacions per part de les escoles nàutiques.
g) Desobeir, oposar resistència o fer obstrucció al personal
que exerceix les tasques d'inspecció o control, de manera que
impedeixi l'exercici de l'activitat.
h) Cometre més de dues infraccions greus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
molt greus sempre que les anteriors hagin estat declarades així
per resolució ferma.
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Article 4
Responsabilitat

Article 7
Extinció de la responsabilitat

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que les realitzin, per acció o
omissió, encara que estiguin integrades dins d'associacions
temporals d'empreses, agrupacions o comunitats de béns sense
personalitat.

La responsabilitat derivada de la comissió d'infraccions en
aquesta llei s'extingeix:
a) Per la mort de la persona física sancionada.
b) Pel compliment de la sanció imposada.
c) Per la prescripció de la infracció.
d) Per la prescripció de la sanció.

2. Si la infracció és imputable a diferents persones, i no és
possible determinar el grau de participació de cada una,
responen solidàriament totes elles.
En tot cas, els responsables o directius de les activitats de
lloguer d'embarcacions d'esbarjo i de les escoles esportives
nàutiques, escoles de navegació, centres d'arrendament de motos
nàutiques per dies, centres lucratius de piragüisme i centres de
busseig esportiu i recreatiu responen solidàriament entre si i
amb la persona jurídica que, si correspon, constitueixi l'escola,
el centre o l'acadèmia, per les infraccions que siguin imputables
a l'escola, el centre o l'acadèmia.
Article 5
Concurrència de responsabilitats
1. La responsabilitat per les accions o omissions tipificades en
aquesta llei és de naturalesa administrativa i no exclou la de cap
altre ordre.
2. Les sancions que s'imposin a diversos subjectes a
conseqüència d'una mateixa infracció tenen caràcter
independent entre si, excepte en els supòsits de responsabilitat
solidària regulats en aquesta llei.
Article 6
Vinculació amb l'ordre jurisdiccional penal
No es poden sancionar els fets penalment o
administrativament en els casos en els quals s'apreciï identitat
de subjecte, fet i fonament.
Si en qualsevol moment del procediment sancionador els
òrgans competents jutgen que els fets també poden ser
constitutius d'ilAlícit penal, s'ha de comunicar aquesta
circumstància al Ministeri Fiscal i solAlicitar-li testimoni sobre
les actuacions practicades respecte de la comunicació.
En aquest supòsit, com també quan els òrgans competents
sàpiguen que es duu a terme un procés penal sobre els mateixos
fets, s'ha de solAlicitar a l'òrgan judicial una comunicació sobre
les actuacions adoptades.
Si es considera que en la infracció administrativa i la
infracció penal que pugui correspondre es presenten identitat de
subjecte, fet i fonament, l'òrgan competent per a la tramitació de
la infracció administrativa ha de resoldre la suspensió fins que
no recaigui la resolució judicial i ha de notificar-ho a la persona
interessada.
En tots els casos, els fets declarats provats per resolució
penal ferma vinculen els òrgans administratius respecte dels
procediments sancionadors que se substanciïn.

Article 8
Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions és d'un any per a
les lleus, de dos anys per a les greus i de tres anys per a les molt
greus. El termini s'ha de comptar des de la realització de l'acte
o l'omissió de l'infractor.
2. El termini de prescripció s'interromp amb l'inici, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
sancionador.
3. En el cas de concurrència d’infraccions lleus, greus o molt
greus, o que alguna d’aquestes infraccions sigui el mitjà
necessari per cometre’n una altra, el termini de prescripció és el
que s’estableix per a la infracció més greu.
Article 9
Sancions
Les sancions corresponents a les infraccions establertes en
el present article són les següents:
a) Infraccions lleus: advertència o multa de 60,00 a 500,00
euros.
b) Infraccions greus: multa de 500,01 a 10.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 10.000,01 a 100.000,00
euros.
En funció de les circumstàncies que es presentin en cada cas,
es pot imposar, a més, una o més de les següents sancions
accessòries:
a) Suspensió de les activitats per un període màxim de tres
mesos.
b) Retirada de l'autorització, no-renovació de l'autorització
o tancament de l'escola esportiva nàutica, l'acadèmia de
navegació, el centre d'arrendament de motos nàutiques per dies,
el centre de piragüisme o el centre de busseig esportiu o
recreatiu per un període màxim de cinc anys.
c) Retirada de l'autorització o la paralització de l'activitat de
lloguer d'embarcacions d'esbarjo per un període màxim de cinc
anys.
Article 10
Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per la comissió d'infraccions
prescriuen en els següents termes: per infraccions lleus, a l'any;
per infraccions greus, als dos anys; per infraccions molt greus,
als tres anys.
2. L'inici del termini de prescripció de les sancions es computa
des del dia següent en què hagi assolit fermesa la resolució que
les imposa i s'interromp per l'inici, amb coneixement de la
persona sancionada, del procediment d'execució de la resolució
sancionadora.
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Article 11
Criteris de graduació
1. Les sancions s'han de determinar d'acord amb les
circumstàncies següents:
a) El grau de negligència o intencionalitat de la persona
infractora.
b) La reincidència en la comissió de més d’una infracció en
el termini de dos anys, sempre que hagi estat declarat així per
resolució ferma.
c) L’índole o la transcendència dels danys o perjudicis
causats.
d) El càrrec, la funció o la titulació específica de la persona
infractora.
e) El benefici que l’infractor ha obtingut o que esperava
obtenir de la comissió de la infracció.
f) La persistència en la conducta ilAlícita.
g) La situació de risc o perill creada per a persones, animals
o béns i l’afectació del medi ambient.
h) Els actes per ocultar el descobriment de la infracció.
i) El cost o la irreparabilitat dels danys causats.
j) La comissió de dos o més fets tipificats dins del mateix
precepte legal quan no constitueixin infraccions diferents.
2. Reparar la infracció comesa en el termini que s'assenyali en
el requeriment corresponent es considera una circumstància
atenuant.
Article 12
Òrgans competents
L'exercici de la potestat sancionadora correspon a la
conselleria amb competències en matèria de lloguer
d'embarcacions d'esbarjo i en matèria d'activitats nàutiques
recreatives i subaquàtiques (esportives i recreatives),
concretament l'han d'exercir:
a) Les resolucions per infraccions lleus corresponen a la
persona titular de la direcció general competent.
b) Les resolucions per infraccions greus o molt greus
corresponen a la persona titular de la conselleria.
Article 13
Termini de resolució
1. El termini màxim per notificar la resolució expressa serà d'un
any, que s'ha de computar d’ençà que s'adopta l'acord d'inici del
procediment sancionador.
2. Transcorregut aquest termini, tenint en compte les possibles
interrupcions del còmput per causes imputables a les persones
interessades o per la suspensió del procediment, s'ha de declarar
la caducitat del procediment, sense perjudici de l'obertura d'un
nou expedient, en el cas que no hagi prescrit la infracció.
Article 14
Actes d'inspecció
1. Les actes d'inspecció redactades pel personal habilitat a
l'efecte tenen la condició de document públic i tenen eficàcia
probatòria respecte dels fets que denunciïn, sense perjudici de
les proves que les persones puguin assenyalar o aportar en
defensa dels drets i interessos respectius.
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2. Les actes han d'expressar les circumstàncies i els fets
relacionats amb la infracció presumpta, els mitjans tècnics
emprats per comprovar-los i les dades que identifiquin les
persones o entitats que intervinguin en la infracció detectada.
3. En el mateix acte d'aixecament s'ha de lliurar una còpia de
l'acta a la persona presumptament infractora. Si això no és
possible, s'han de fer constar a l'acta les circumstàncies que ho
impedeixen i la còpia de l'acta s'ha de lliurar posteriorment en
notificar la incoació del procediment.
Article 15
Actuacions prèvies
1. L'òrgan competent per iniciar o resoldre el procediment,
abans d'adoptar l'acord d'iniciació, pot decidir dur a terme
actuacions prèvies necessàries per determinar si es presenten les
circumstàncies que en justifiquen l'inici.
2. Aquestes actuacions s'han d'orientar especialment a
determinar, amb la màxima precisió possible, els fets
susceptibles de motivar la incoació del procediment, la
identificació de la persona o de les persones que puguin ser
responsables i les circumstàncies rellevants que es presentin en
unes i en altres.
Article 16
Mesures provisionals
Abans de l'inici del procediment sancionador, l'òrgan
competent en matèria marítima o d'activitats nàutiques i
subaquàtiques, si n'hi ha, en tenir coneixement de la presumpta
comissió d'infraccions qualificades com a greus o molt greus,
pot adoptar mesures provisionals en els casos d'urgència i per a
la protecció provisional dels interessos implicats, que hauran de
ser confirmades, modificades o aixecades en l'acord d'inici en
els termes que estableix l'article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Les mesures provisionals que es poden adoptar són les
següents:
a) La suspensió provisional de les activitats.
b) El decomís o precintat dels aparells de busseig o els estris
relacionats amb l’activitat en qüestió.
Disposició transitòria única
Els procediments iniciats anteriorment a l'entrada en vigor
d'aquesta norma s'han de regir per la normativa que els regulava
fins aleshores.
Igualment, les infraccions comeses abans de l'entrada en
vigor d'aquesta norma s'han de sancionar, si procedeix,
conforme a la normativa que les regulava fins aleshores.
Disposició derogatòria
Queda derogat el capítol II del títol II (normes d'acció
economicoadministrativa en matèria d'activitats subaquàtiques)
de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives.
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Ordre de Publicació

Disposició final única
Entrada en vigor
B)
Aquesta llei entra en vigor el dia següent d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 de febrer de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2070/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cessió de locals a determinades
associacions. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1696/15,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Martí Sansaloni i Oliver.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2071/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a educació a les Illes Balears
els darrers quatre anys. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Vicenç Thomàs i
Martí Sansaloni.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2061/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions per al foment del
producte turístic. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2073/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a condicions laborals a les Illes
Balears els darrers quatre anys. (BOPIB núm. 187, de 20 de
febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2074/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la precarietat aguditza la
desigualtat. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2064/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes per potenciar el món de
la cultura de les Illes Balears. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer
de 2015).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2076/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a servei d'oncologia radioteràpica a
Eivissa. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2072/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sanitat a les Illes Balears els
darrers quatre anys. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2060/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions per a
esdeveniments que contribueixin a la promoció turística.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2056/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió dels comitès de
desenvolupament de rutes d'aeroports ubicats a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2063/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de la facturació del
sector serveis. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
O)

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2057/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a places per al colAlectiu de
persones dependents a Menorca. (BOPIB núm. 187, de 20 de
febrer de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2062/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Diada de Protecció Civil de
Menorca. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2058/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova tècnica per a persones que
han patit un ictus. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2065/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'equipaments comercials.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2059/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adhesió al Fons Social. (BOPIB
núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2077/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a corrupció a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2075/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millor futur per als ciutadans.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

BOPIB núm. 189 - 6 de març de 2015
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 1798/15, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
relació als Fons europeus d'inversions estratègiques per Europa.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 572/14, de l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a paralització de les obres a Ses Fontanelles. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Punt 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Punts 1 a 3, 5 i 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 8603/14, de l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a PRUG de Cabrera. (BOPIB núm. 166, de 26 de
setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

1.5. INFORMACIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei
d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 8827/14, per la qual
s'aproven mesures d'emergència en matèria d'ordenació del
territori.

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, no prengué en consideració, per 24 vots a
favor, 33 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 186, de 13 de febrer
d'enguany,

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
178, de 12 de desembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1297/15, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a asil polític per a Hassana
Aalia. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre
de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2015,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11359/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els desperfectes de
les obres de reforma del CEIP Sa Graduada de Maó. (BOPIB
núm. 177, de 5 de desembre de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

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

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de febrer de 2015, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 10575/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impedir la reversió de l'edifici de l'antic Hospital
Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social. (BOPIB
núm. 176, de 28 de novembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de
2014.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 503/15.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2015, el Grup Parlamentari MÉS retirà la proposició no de llei
esmentada, relativa a necessària negociació del Reglament marc
de coordinació de policies locals, publicada al BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
11899/14, de pel qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic,
i s'estableixen mesures tributàries.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2015,
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 180, de 23 de desembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2015, d'acord amb els articles 87.2 de la
Constitució Espanyola, 50.2 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i 185, 130, 100 i 101 del Reglament de la cambra,
admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm. 2547/15
(complementat amb l'escrit RGE núm. 2597/15), dels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i dels diputats no
adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de
setemb5re, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització (procediment d'urgència).
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
MODIFICACIÓ DE LLEI 14/2013, DE 27 DE
SETEMBRE, DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA
SEVA INTERNACIONALITZACIÓ
La legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva
podria posar en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència en ells d'entrenadors, esportistes i
professionals que volen donar la seva experiència a la formació
en l'esport i tot el colAlectiu que de manera altruista i voluntària
realitza una magnífica labor entorn de l'esport de base.
El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social està iniciant una
campanya que, sota la denominació de «Regularització laboral
de l'activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre», posa en perill la supervivència de gran
part l'esport de base.
A Espanya existeixen un total de 62.363 clubs de base,
inscrits, que no són professionals. Aquests clubs poden cada dia
obrir les seves portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè
compten amb la colAlaboració desinteressada de molts voluntaris
i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d'ilAlusió
i passió per l'esport fan possible que milers de nois i noies
puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen ser bastant
modests i les retribucions del personal que colAlabora es
redueixen, en la majoria dels casos, a cobrir les despeses
necessàries per realitzar l'activitat.
El que pot provocar l’aplicació d’aquesta normativa és que
la gran relació de voluntariat esportiu sense ànim de lucre que
fins ara exercia una funció fonamental i insubstituïble en els
clubs i associacions esportives de tota Espanya, igual que en la
resta de països de la Unió Europea, quedi rebaixada
exclusivament a una relació laboral, la qual cosa, entre altres
perjudicis, comportarà incrementar les despeses derivades de la
pràctica esportiva de base, limitant la important funció social
d'interès general que exerceixen els clubs de base -el que
irremeiablement conduirà a la desaparició de molts d'ells- o, en
el millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. I l'efecte
immediat de tot això serà que limitarà a una part important de
la població exercir el seu dret a l'esport en condicions d'igualtat.
Article únic
Modificació de la disposició addicional setzena de la Llei
14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització
La disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, queda modificada en els següents termes:
a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les comunitats
autònomes, amb participació de les federacions esportives
nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu del sector,
acordaran un pla de suport econòmic i de millora de l’esport
base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que
desenvolupen els clubs i les entitats esportives sense ànim de
lucre.
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b) Aquest pla de suport econòmic i millora de l’esport base,
contindrà i proposarà les alternatives necessàries per regular
convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit
laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les
activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i de les
entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar
el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en
l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació
econòmica que reben per les despeses que els ocasiona
l'activitat desenvolupada, de cap manera es poden considerar
com a salari.
c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de
seguretat social a l'efecte de que les quantitats pagades en
compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris en
els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A aquests
efectes, la normativa de seguretat social determinarà les
quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i a els
que es pugui adjudicar una presumpció de ser pagaments no
salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en
les seves actuacions apliquin aquests criteris.
d) El Govern analitzarà els canvis normatius en matèria
fiscal -impost de societats i IVA necessaris per trobar l'equilibri
entre el compliment de les obligacions fiscals de les entitats
esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en
molts casos amb pocs recursos i treball voluntari.
Disposició transitòria única
Règim transitori
Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades
en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives
a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada
mitjançant l'article 1 d'aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin a l'establert en la present llei.
Disposició Final
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Boletín Oficial del Estado.
Palma, 27 de febrer de 2015.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Francesca L. Armengol i Socías.
Pel Grup Parlamentari Popular:
Margalida Cabrer i González.
Pel Grup Parlamentari MÉS:
Gabriel Barceló i Milta.
Diputats no adscrits:
Antoni Pastor i Cabrer.
Margalida Font i Aguiló.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2496/15, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1696/15, relativa a
política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes
Balears. (Mesa de 4 de març de 2015).
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1696/15, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària
a les Illes Balears, la moció següent.
Política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, davant unes xifres de llistes d’espera molt dolentes i
que han empitjorat el darrer any, a executar un pla de xoc per
reduir-les.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a contestar les iniciatives parlamentàries dels diputats
i diputades relacionades amb les llistes d’espera quirúrgiques,
de consulta i de proves complementàries, com dicta el
Reglament del Parlament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir el Decret 83/2006, de garanties dels terminis
màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada i no
urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a posar en marxa un sistema d’informació automàtica
mitjançant el qual, qualsevol ciutadà en llista d’espera o pendent
que se li doni una cita, pugui consultar la seva situació a
l’esmentada llista d’espera, on s’especificarà el nombre d’ordre
en què es troba, el nombre de pacients que comparteixen la llista
específica i el temps d’espera de cadascú, amb les pertinents
reserves de dades establertes per la llei.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, donat que el nou Hospital de Can Misses ha estat
recepcionat dia 30 d’octubre de 2013 i donada l’actual situació
assistencial, a posar en funcionament (àrea d’atenció a les
urgències, ingressos, quiròfans, UCI, etc), el nou Hospital de
Can Misses.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de els Illes
Balears a la construcció del nou centre de salut de Can Misses.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer l’adaptació sociosanitària de l’actual Can Misses.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar les especialitats de neurocirurgia,
hemodinàmica i cirurgia vascular com diu el pla funcional del
nou Hospital de Can Misses.
Palma, a 27 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2168/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a costos de la
gratuïtat d'SFM. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2187/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a far de
Portocolom. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2188/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús social de
la parcelAla de Sa Punta, a Portocolom. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2192/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractació
d'informadors a les estacions de tren. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2193/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació dels
informadors d'SFM. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2207/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques (IV). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2208/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (IV).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2209/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (IV). (Mesa de
4 de març de 2015).
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RGE núm. 2210/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IV).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2211/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV). (Mesa de 4 de
març de 2015).
RGE núm. 2212/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials (IV). (Mesa de 4
de març de 2015).
RGE núm. 2213/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2214/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports (IV). (Mesa de 4 de
març de 2015).
RGE núm. 2215/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (IV). (Mesa
de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2216/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques (IV). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2217/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (IV).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2218/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (IV). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2219/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (IV).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2220/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV). (Mesa de 4 de
març de 2015).
RGE núm. 2221/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials (IV). (Mesa de 4
de març de 2015).
RGE núm. 2222/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut (IV). (Mesa de 4 de març de 2015).
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RGE núm. 2223/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports (IV). (Mesa de 4 de
març de 2015).

RGE núm. 2235/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
(Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2224/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (IV). (Mesa
de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2236/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I). (Mesa de 4
de març de 2015).

RGE núm. 2225/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 4 de
març de 2015).

RGE núm. 2237/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa
de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
(Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2238/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I). (Mesa de 4 de
març de 2015).

RGE núm. 2227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 4 de
març de 2015).

RGE núm. 2239/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials (I). (Mesa de 4
de març de 2015).

RGE núm. 2228/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de
4 de març de 2015).

RGE núm. 2240/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut (I). (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2229/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 4 de març
de 2015).
RGE núm. 2230/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 4 de
març de 2015).

RGE núm. 2241/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports (I). (Mesa de 4 de març
de 2015).
RGE núm. 2242/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I). (Mesa
de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2231/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut. (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2243/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques (II). (Mesa de
4 de març de 2015).

RGE núm. 2232/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 4 de març de
2015).

RGE núm. 2244/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
(Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2233/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (Mesa de
4 de març de 2015).

RGE núm. 2245/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II). (Mesa de 4
de març de 2015).

RGE núm. 2234/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques (I). (Mesa de 4
de març de 2015).

RGE núm. 2246/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa
de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2247/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II). (Mesa de 4 de
març de 2015).
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RGE núm. 2248/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials (II). (Mesa de 4
de març de 2015).
RGE núm. 2249/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut (II). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2250/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports (II). (Mesa de 4 de març
de 2015).
RGE núm. 2251/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II). (Mesa
de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2252/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Administracions Públiques (III). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2253/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2254/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (III). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2255/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (III).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2256/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III). (Mesa de 4 de
març de 2015).
RGE núm. 2257/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Família i Serveis Socials (III). (Mesa de
4 de març de 2015).
RGE núm. 2258/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Salut (III). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2259/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Conselleria de Turisme i Esports (III). (Mesa de 4 de
març de 2015).
RGE núm. 2260/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (III). (Mesa
de 4 de març de 2015).
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RGE núm. 2261/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2262/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades (II). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2263/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades l'agost. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2264/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades el desembre. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2265/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades el juliol. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2266/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades el juny. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2267/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades el novembre. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2268/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades l'octubre. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2269/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores contractades el setembre. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2271/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
vestuari adquirit per l'SFM. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2272/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes
d'SFM (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2273/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes
d'SFM (II). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2274/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes
d'SFM (III). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2275/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes
d'SFM (IV). (Mesa de 4 de març de 2015).
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RGE núm. 2276/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andanes
d'SFM (V). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2311/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres públics o privats de Mallorca. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2312/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres públics o privats de Menorca. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2313/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres públics o privats d'Eivissa. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2314/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres públics o privats de Formentera. (Mesa de 4 de març
de 2015).
RGE núm. 2315/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa 2.0 Mallorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2316/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa 2.0 Menorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2317/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa 2.0 Eivissa. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2318/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa 2.0 Formentera. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2319/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors docents a Mallorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2320/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors docents a Menorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2321/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors docents a Eivissa. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2322/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors docents a Formentera. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2323/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors tècnics docents a Mallorca. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2324/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors tècnics docents a Menorca. (Mesa de 4 de març de
2015).

RGE núm. 2325/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors tècnics docents a Eivissa. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2326/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors tècnics docents a Formentera. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2327/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Mallorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2328/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Menorca. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2329/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu d'Eivissa. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2330/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Formentera. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2331/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament prematur dels estudis a les Illes Balears. (Mesa
de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2332/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedència
voluntària de Jaume Matas (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2333/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedència
voluntària de Jaume Matas (II). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2334/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
penalització a l'interí Joan Trobat. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2335/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
requeriments de la defensora del Poble. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2336/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2337/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (II). (Mesa de 4 de març de 2015).

BOPIB núm. 189 - 6 de març de 2015

12377

RGE núm. 2338/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (III). (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2483/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb hepatitis per virus C (II). (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2339/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (IV). (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2484/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb hepatitis per virus C (III). (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2410/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
constitució de la Comissió de coordinació de l'Aeroport de
Palma de Mallorca. (Mesa de 4 de març de 2015).

RGE núm. 2548/15, 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 27 de febrer.
(Mesa de 4 de març de 2015).
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 2411/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
o productores de cinema ateses per Illes Balears Film
Comission (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2412/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
o productores de cinema ateses per Illes Balears Film
Comission (II). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2413/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
o productores de televisió ateses per Illes Balears Film
Comission (I). (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2414/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
o productores de televisió ateses per Illes Balears Film
Comission (II). (Mesa de 4 de març de 2015).

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.
Costos de la gratuïtat d'SFM
Quin ha estat el cost (o la manca d'ingressos) del canvi de
barreres tarifàries, atesa la gratuïtat de servei de tren durant els
dies de canvi de sistema?
Palma, a 23 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

RGE núm. 2415/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
audiovisuals atesos per Illes Balears Film Comission (I). (Mesa
de 4 de març de 2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2416/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
audiovisuals atesos per Illes Balears Film Comission (II).
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2417/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
de l'Illes Balears Film Comission per a promoció de
produccions audiovisuals. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2480/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicació
per a les hepatitis per virus C (I). (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2481/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a medicació
per a les hepatitis per virus C (II). (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2482/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb hepatitis per virus C (I). (Mesa de 4 de març de 2015).

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.
Far de Portocolom
Pensa el Govern, juntament amb l'Autoritat Portuària,
condicionar l'ús del far de Portocolom a allò que decideix el
municipi de Felanitx i els seus veïns i veïnes?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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

Ús social de la parcelAla de Sa Punta, a Portocolom

Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques (IV)

Pensa el Govern, juntament amb Autoritat Portuària i la
Demarcació de Costes, posar al servei del municipi de Felanitx
per al seu ús social les instalAlacions de la parcelAla de Sa Punta,
a Portocolom?

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes de gener de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Contractació d'informadors a les estacions de tren
Per part de qui han estat contractats els informadors sobre el
canvi de sistema de barreres tarifàries a les estacions d'SFM, per
part de l'empresa pública o de l'empresa concessionària de les
barreres?

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes de gener
de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes de gener de 2015?

Quina formació han rebut els informadors de les estacions
d'SFM contractats de cara al canvi de servei de barreres
tarifàries?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes de gener de
2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports (IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes de gener de 2015?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV)

N)

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes de gener de 2015?

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
(IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes de gener de 2015?

K)

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Publicitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials (IV)
O)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes de gener de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Salut (IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes de gener de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques (IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes de febrer de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (IV)

P)

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes de febrer de 2015?

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori (IV)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes de febrer
de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials (IV)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes de febrer de 2015?

Q)
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes de febrer de 2015?

U)

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes de febrer de 2015?

R)
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes de febrer de
2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports (IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes de febrer de 2015?

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
(IV)
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes de febrer de 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes de setembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques

Publicitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes de setembre de
2014?

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes de setembre de
2014?

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes de
setembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes de setembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes de setembre de 2014?

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes d'octubre de 2014?

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria de Salut

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes de setembre de 2014?

AI)

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes d'octubre
de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes de setembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Publicitat de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I)

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

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes de setembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Publicitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes d'octubre de
2014?

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.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports (I)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

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.
Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I)
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Publicitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials (I)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Salut (I)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes d'octubre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes de novembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Publicitat de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori (II)

Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II)

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes de
novembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes de novembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes de novembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Publicitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Salut (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes de novembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant el mes de desembre de
2014?

Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II)
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes de novembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Administracions Públiques (III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant el mes de desembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori (III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el mes de
desembre de 2014?

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
(III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant el mes de desembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant el mes de desembre de 2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Publicitat de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
(III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència durant el mes de desembre de
2014?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Publicitat de la Conselleria de Família i Serveis Socials (III)
Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Família i Serveis Socials durant el mes de desembre de 2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Publicitat de la Conselleria de Salut (III)

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Productores contractades (I)
Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de gener de 2015, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Salut durant el mes de desembre de 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de febrer de 2015.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Publicitat de la Conselleria de Turisme i Esports (III)

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Productores contractades (II)
Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de febrer de 2015, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines empreses han rebut publicitat de la Conselleria de
Turisme i Esports durant el mes de desembre de 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BI)

Productores contractades l'agost

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

Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes d'agost de 2014, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BOPIB núm. 189 - 6 de març de 2015

12387

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Productores contractades el novembre

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

Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de novembre de 2014, tot indicant per quins
treballs?

Productores contractades el desembre
Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de desembre de 2014, tot indicant per quins
treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Productores contractades l'octubre

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

Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes d'octubre de 2014, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Productores contractades el juliol
Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de juliol de 2014, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Productores contractades el setembre

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

Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de setembre de 2014, tot indicant per quins
treballs?

Productores contractades el juny
Quines productores han estat contractades per IB3 TV
durant el mes de juny de 2014, tot indicant per quins treballs?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nou vestuari adquirit per SFM
Quin ha estat el cost total del nou vestuari adquirit per SFM?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Andanes d'SFM (I)

Andanes d'SFM (IV)

A què s'ha degut el mal funcionament del nou sistema
d'accés a les andanes d'SFM?

Quines mesures s'han pres per tal de solucionar els
problemes ocasionats pel mal funcionament del nou sistema
d'accés a les andanes d'SFM?

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Andanes d'SFM (II)
Andanes d'SFM (V)
Quin cost total ha tengut la instalAlació del nou sistema
d'accés a les andanes d'SFM?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quin cost tendran les mesures que s'hagin pres per
solucionar la problemàtica creada pel mal funcionament del nou
sistema d'accés a les andanes d'SFM?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Andanes d'SFM (III)
Quins mecanismes d'informació als usuaris es van adoptar
sobre el nou sistema d'accés a les andanes d'SFM?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Centres públics i privats de Mallorca
Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional, públics i concertats existents a Mallorca a 30 de
gener de 2015? Indicau-ne el nombre d'unitats i places, detall
per municipis i evolució des de setembre de 2011 al dia de la
data.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CD)
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.

Centres públics i privats de Menorca

Programa 2.0 Mallorca

Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional, públics i concertats existents a Menorca a 30 de
gener de 2015? Indicau-ne el nombre d'unitats i places, detall
per municipis i evolució des de setembre de 2011 al dia de la
data.

Quantes actuacions formatives, lloc d'impartició i amb quina
assistència s'han dut a terme als centres d'educació infantil i
primària de les nostres illes per a la implantació del programa
2.0 durant els anys 2012, 2013 i 2014 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
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.
Centres públics i privats d'Eivissa
Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional, públics i concertats existents a Eivissa a 30 de
gener de 2015? Indicau-ne el nombre d'unitats i places, detall
per municipis i evolució des de setembre de 2011 al dia de la
data.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
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.
Centres públics i privats de Formentera
Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional, públics i concertats existents a Formentera a 30 de
gener de 2015? Indicau-ne el nombre d'unitats i places, detall
per municipis i evolució des de setembre de 2011 al dia de la
data.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

CE)
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.
Programa 2.0 Menorca
Quantes actuacions formatives, lloc d'impartició i amb quina
assistència s'han dut a terme als centres d'educació infantil i
primària de les nostres illes per a la implantació del programa
2.0 durant els anys 2012, 2013 i 2014 a l'illa de Menorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa 2.0 Eivissa
Quantes actuacions formatives, lloc d'impartició i amb quina
assistència s'han dut a terme als centres d'educació infantil i
primària de les nostres illes per a la implantació del programa
2.0 durant els anys 2012, 2013 i 2014 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CJ)

Programa 2.0 Formentera

Assessors docents a Eivissa

Quantes actuacions formatives, lloc d'impartició i amb quina
assistència s'han dut a terme als centres d'educació infantil i
primària de les nostres illes per a la implantació del programa
2.0 durant els anys 2012, 2013 i 2014 a l'illa de Formentera?

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne el
nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assessors docents a Mallorca

Assessors docents a Formentera

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne el
nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de Mallorca?

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne el
nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de
Formentera?

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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

Assessors docents a Menorca
Assessors tècnics docents a Mallorca
Quins són, a dia 30 de gener, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne el
nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de Menorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors tècnics docents de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne
el nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc
on desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de
Mallorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assessors tècnics docents a Menorca

Tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Mallorca

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors tècnics docents de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne
el nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc
on desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de
Menorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quines actuacions està portant a terme el Govern de les Illes
Balears per al foment de l'ús i aplicació de les tecnologies de la
comunicació i la informació en el sector educatiu de l'illa de
Mallorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assessors tècnics docents a Eivissa

Tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Menorca

Quins són, a dia 30 de gener, els assessors tècnics docents de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne
el nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc
on desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quines actuacions està portant a terme el Govern de les Illes
Balears per al foment de l'ús i aplicació de les tecnologies de la
comunicació i la informació en el sector educatiu de l'illa de
Menorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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

Assessors tècnics docents a Formentera
Quins són, a dia 30 de gener, els assessors tècnics docents de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, tot indicant-ne
el nom i els llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc
on desenvolupen la seva tasca com a assessors, a l'illa de
Formentera?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu d'Eivissa
Quines actuacions està portant a terme el Govern de les Illes
Balears per al foment de l'ús i aplicació de les tecnologies de la
comunicació i la informació en el sector educatiu de l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Tecnologies de la comunicació i la informació en el sector
educatiu de Formentera
Quines actuacions està portant a terme el Govern de les Illes
Balears per al foment de l'ús i aplicació de les tecnologies de la
comunicació i la informació en el sector educatiu de l'illa de
Formentera?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Abandonament prematur dels estudis a les Illes Balears
Quines mesures pensa adoptar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per lluitar contra l'augment de
l'abandonament prematur dels estudis a les Illes Balears?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Excedència voluntària de Jaume Matas (I)
En quina data va demanar el funcionari Jaume Matas i Palou
l'excedència voluntària per interès particular en la qual es troba
actualment?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Excedència voluntària de Jaume Matas (II)
En quina data es va atorgar a Jaume Matas i Palou
l'excedència voluntària per interès particular?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Penalització a l'interí Joan Trobat
S'ha penalitzat l'interí Joan Trobat que es va incorporar tard
a un lloc de feina interinament a Menorca?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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.
Requeriments de la defensora del Poble
Per quin motiu no contesta la Conselleria d'Educació als
requeriments de la defensora del Poble?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Servei de radioteràpia a Eivissa (I)
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Per quin motiu no s'ha adjudicat encara el servei de
radioteràpia a Eivissa?
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Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Servei de radioteràpia a Eivissa (II)
Quants de mesos tenia la Conselleria de Salut per adjudicar
el servei de radioteràpia a Eivissa, des del moment en què es va
reunir la primera mesa de contractació?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Servei de radioteràpia a Eivissa (III)
Existeix causa de nulAlitat o prescripció a l'expedient de
contractació del servei de radioteràpia d'Eivissa?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Constitució de la Comissió de coordinació de l'Aeroport de
Palma de Mallorca
Ha solAlicitat el Govern de les Illes Balears directament o a
través de la seva representació al Comitè de coordinació
aeroportuària de les Illes Balears la constitució de la Comissió
de coordinació de l'Aeroport de Palma de Mallorca?
Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Empreses o productores de cinema ateses per Illes Balears Film
Commission (I)
A quines empreses o productores de cinema espanyoles
interessades a la nostra comunitat autònoma ha atès l'Illes
Balears Film Commission des del nomenament de la seva
coordinadora el juliol de 2014 fins al dia d'avui?
Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Servei de radioteràpia a Eivissa (IV)
Per quin motiu s'ha enviat al Tribunal Central de
Contractació l'expedient o la reclamació de determinades
empreses del servei de radioteràpia a Eivissa?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Empreses o productores de cinema ateses per Illes Balears Film
Commission (II)
A quines empreses o productores de cinema estrangeres
interessades a la nostra comunitat autònoma ha atès l'Illes
Balears Film Commission des del nomenament de la seva
coordinadora el juliol de 2014 fins al dia d'avui?
Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses o productores de televisió ateses per Illes Balears
Film Commission (I)

Projectes audiovisuals atesos per Illes Balears Film Commission
(II)

A quines empreses o productores de televisió espanyoles
interessades a la nostra comunitat autònoma ha atès l'Illes
Balears Film Commission des del nomenament de la seva
coordinadora el juliol de 2014 fins al dia d'avui?

A quins projectes audiovisuals de les Illes Balears ha atès o
donat suport l'Illes Balears Film Commission des del
nomenament de la seva coordinadora el juliol de 2014 fins al dia
d'avui?

Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Empreses o productores de televisió ateses per Illes Balears
Film Commission (II)

Activitats de l'Illes Balears Film Commission per a producció
de produccions audiovisuals

A quines empreses o productores de televisió estrangeres
interessades a la nostra comunitat autònoma ha atès l'Illes
Balears Film Commission des del nomenament de la seva
coordinadora el juliol de 2014 fins al dia d'avui?

Quines activitats de promoció de les Illes Balears per dur
produccions audiovisuals internacionals o d'àmbit espanyol ha
fet l'Illes Balears Film Commission des del nomenament de la
seva coordinadora el juliol de 2014 fins al dia d'avui?

Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes audiovisuals atesos per Illes Balears Film Commission
(I)
A quins projectes audiovisuals vinguts de fora de les Illes
Balears ha atès o donat suport l'Illes Balears Film Commission
des del nomenament de la seva coordinadora el juliol de 2014
fins al dia d'avui?
Palma, a 26 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Medicació per les hepatitis per virus C (I)
Quin ha estat el consum de medicació per les hepatitis per
virus C, desglossat per any 2013 i 2014?
Palma, a 27 de febrer de 2015.
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.

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

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

Medicació per les hepatitis per virus C (II)

Persones amb hepatitis C (III)

Quin ha estat el cost de medicació per les hepatitis per virus
C, desglossat per any 2013 i 2014?

Quina previsió de cost té la Conselleria de Salut per als
tractaments de les persones que són tributàries de rebre
tractament específic per la seva hepatitis C, desglossada per
hospitals, el mes de febrer de 2015?

Palma, a 27 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 27 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Persones amb hepatitis C (I)

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

Quantes persones tenen una infecció per hepatitis C a les
Illes Balears?

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 27
de febrer

Palma, a 27 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 27 de febrer de 2015?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Persones amb hepatitis C (II)
Quantes persones són tributàries de rebre tractament
específic per la seva hepatitis C, desglossades per hospitals, el
mes de febrer de 2015?
Palma, a 27 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 2546/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació del servei de radioteràpia a Eivissa-Formentera i
Menorca. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 4
de març de 2015).
RGE núm. 2656/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció de l'activitat nàutica. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2657/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la grip en la campanya 2014-2015. (Mesa de 4 de març de
2015).
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RGE núm. 2658/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fira ITB de Berlín. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2659/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
certificat que demana la ITV. (Mesa de 4 de març de 2015).

Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 2660/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa SEERF d'ajuda als emprenedors. (Mesa
de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2661/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades de salut mental i dona. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2662/15, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni del Govern amb l'Ajuntament de Maó en relació al
Quarter de Santiago. (Mesa de 4 de març de 2015).

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.
Adjudicació del servei de radioteràpia a Eivissa-Formentera i a
Menorca
Com valora el conseller de Salut el procés d'adjudicació del
servei de radioteràpia per a la població d'Eivissa-Formentera i
Menorca?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

RGE núm. 2663/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitat legislativa durant aquesta legislatura. (Mesa de 4 de
març de 2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2664/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la religió,
matèria educativa o confessional. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2665/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats
sanitàries a Eivissa. (Mesa de 4 de març de 2015).

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.
Promoció de l'activitat nàutica

RGE núm. 2666/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a les
andanes d'SFM. (Mesa de 4 de març de 2015).

Podria explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports en
quines activitats de promoció de l'activitat nàutica participa el
Govern de les Illes Balears?

RGE núm. 2667/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política educativa. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2668/15, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia. (Mesa de 4
de març de 2015).

Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

RGE núm. 2669/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció a persones amb dependència. (Mesa de 4 de març de
2015).
RGE núm. 2670/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
2773/15), de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a successió ab intestato.
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2671/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de
posicions a la renda per càpita. (Mesa de 4 de març de 2015).

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.
Evolució de la grip en la campanya 2014-2015
Ens pot explicar el conseller de Salut les dades de l'evolució
de la grip durant la campanya 2014-2015?
Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Jornades de salut mental i dona

D)

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
Jornades de salut mental i dona que organitza aquests dies
l'Institut Balear de la Dona en colAlaboració amb la Societat
Científica Mèdica de Balears?

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

Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Fira ITB de Berlín
Ens pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports
l'assistència a la Fira ITB de Berlín?
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conveni del Govern amb l'Ajuntament de Maó en relació amb
el Quarter de Santiago
Ens pot explicar quin és l'objecte del conveni que va signar
el Govern i l'Ajuntament de Maó referent al Quarter de Santiago
de Maó?

Nou certificat que demana la ITV

Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

En què consisteix el nou certificat oficial de reparació que
es demana a les ITV?
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Activitat legislativa durant aquesta legislatura
Quin és el balanç que fa el Govern de les Illes Balears de
l'activitat legislativa duta a terme en aquesta legislatura?

Programa SEERF d'ajuda als emprenedors

Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Quins objectius ha aconseguit el Govern de les Illes Balears
en el programa SEERF d'ajuda als emprenedors?
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
La religió, matèria educativa o confessional
Creu la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que la religió és matèria educativa o confessional?
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Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Compliment de l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia
Considera el Govern de les Illes Balears que ha complir amb
l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia al llarg d'aquesta legislatura?

Necessitats sanitàries a Eivissa

Palma, a 4 de març de 2015.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Creu, Sr. Conseller de Salut, que les necessitats sanitàries
estan cobertes a Eivissa?
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Atenció a les persones amb dependència
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora
l'atenció que han rebut del Govern de les Illes Balears, durant
aquesta legislatura, les persones amb dependència?

Accés a les andanes d'SFM
Palma, a 4 de març de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, creu
que el nou sistema d'accés a les andanes d'SFM és un model de
bona gestió?
Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Successió ab intestato
Per quin motiu no s'ha aprovat el projecte de llei de
successió ab intestato i de règim patrimonial del matrimoni?

Política educativa
Sr. President, quins elements positius ha deixat la seva
política educativa per a la ciutadania?
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
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Palma, a 23 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

12399

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

Pèrdua de posicions de renda per càpita
Com explica el Sr. President que, a pesar de l'increment de
turistes, les Illes perdem posicions al rànquing de renda per
càpita?
Palma, a 3 de març de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 Territorial.
Projecte de Seabird en frau de llei
Com valora el conseller que l'Alianza Mar Blava consideri
que la tramitació per part del Ministeri del projecte de
prospeccions encapçalat per l'empresa Seabird es realitza en
frau de llei?

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2169/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixada de
tarifes a SFM, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2190/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte de
Seabird en frau de llei, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2191/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració del
canvi de barreres tarifàries al servei de tren, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2201/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accions del
Govern davant informes de Tragsatec, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 4
de març de 2015).
Palma, a 4 de març de 2015.
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 Territorial.
Valoració del canvi de barreres tarifàries del servei de tren
Com valora el conseller el canvi de barreres tarifàries als
trens d'SFM?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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, 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 Territorial.

A)

Accions del Govern davant informes de Tragsatec

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

Ha fet cas el conseller de les conclusions dels informes de
Tragsatec realitzats a les reserves marines de les Balears, que
recomanen a les administracions que s'investigui l'origen dels
renous de les prospeccions enregistrats mentre es vigilava
l'evolució dels cetacis?

Baixada de tarifes a SFM
Considera el conseller que és viable una baixada de tarifes
al servei de tren i metro gestionat per SFM en aquest moment?

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2205/15 (modificada per l'escrit RGE núm.
2636/15), del Grup Parlamentari MÉS, relativa a català a
Europa, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 4 de març de 2015).
RGE núm. 2270/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recomposar les polítiques d'igualtat, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 4 de març de 2015).
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

per unanimitat i que, pel que fa als estats membres en què
existeixin diverses llengües oficials, com és el cas de l’Estat
espanyol, l’ús de la llengua s’ha de determinar a solAlicitud de
l’estat interessat.
En el seu dia el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presentà al Ple del Parlament aquesta mateixa proposició de llei
i fou aprovada per unanimitat.
Això no obstant i com sigui que encara ara no s’ha
aconseguit aquest reconeixement d’oficialitat de la nostra
llengüa, el Grup Parlamentari MÉS, aprofitant la nova
presidència del Parlament Europeu, presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que solAliciti al Consell de la Unió Europea la plena
oficialitat de la llengua catalana a les institucions comunitàries
europees.

A)

2. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Consell, a la Comissió i al Parlament europeu demanant que el
català sigui llengua plenament oficial de les institucions
comunitàries.

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 Cultura, Educació
i Esports.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Parlament de Catalunya i al Parlament del País Valencià perquè
promoguin les accions necessàries de cara a aconseguir la plena
oficialitat del català a les institucions comunitàries.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Català a Europa
La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és una
llengua parlada habitualment per més de 7milions de persones
i que gairebé 10 milions la poden entendre.
Així doncs, el català és la setena llengua en nombre de
parlants de la Unió Europea, amb un nombre de persones que el
parlen superior al d’altres llengües oficials a la Unió com ara el
finès, el danès, el lituà, el letó... i equiparable al nombre de
ciutadans i ciutadanes que parlen suec, grec o portuguès a
Europa.
El Parlament europeu ja ha reconegut “la importància de la
llengua catalana, llengua europea milAlenària utilitzada a tots els
nivells de l’ensenyament i en tots els mitjans de comunicació,
en la qual existeix una producció cultural i literària molt
important i de la qual en fa un ús efectiu i continuat la majoria
de la població d’un territori de més de 10 milions d’habitants”
(Resolució del Parlament A3-169/90, sobre la situació de les
llengües de la comunitat).
Les comunitats europees, i més en particular el Parlament
europeu, ha adoptat, encertadament, el principi de
“multilingüisme integral”, amb el qual pretén subratllar la
dignitat que reconeix a les llengües, reflex i expressió de les
cultures dels pobles, assumint els efectes positius d’aquesta
pràctica.
L’estatut jurídic del català és una anormalitat en el si de la
Unió.
La fixació del règim lingüístic de les institucions de les
comunitats europees és competència del Consell, que decideix

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Recomposar les polítiques d’igualtat
Exposició de motius
El proper 8 de març serà la darrera ocasió de celebrar el Dia
Internacional de la Dona en aquesta legislatura, la qual cosa
mereix fer una valoració de les polítiques realitzades aquests
darrers anys i també formular propostes de futur perquè és un
dia que, al marge del seu tradicional caràcter festiu, també el té
reivindicatiu.
Aquest any és més important que mai ser fermes en la
reivindicació, perquè durant quatre anys s’ha aprofitat una
indubtable crisi econòmica per retallar drets i desmantellar
polítiques d’igualtat, tant a nivell nacional com de la nostra
comunitat autònoma.
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Aquestes retallades s’han substanciat en quatre fronts: la
desaparició d’organismes i polítiques específiques d’igualtat, la
disminució constant de partides pressupostàries, les reformes
legislatives (reforma laboral, reforma de l’administració local,
reducció de llocs de feina en el sector públic, marcadament
femení; l’aprimament de l’estat del benestar i el
desmantellament dels serveis públics essencials), i ideològiques
(avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament, reforma del
Codi Penal, LOMQE...) que en el seu conjunt suposen un
enorme retrocés en drets de ciutadania de les dones.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a retirar l’Avantprojecte de llei de corresponsabilitat parental.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
al manteniment de la Llei actual de salut sexual i reproductiva
e interrupció voluntària de l’embaràs, inclosa la regulació per a
les menors d’edat, i desenvolupar l’articulat relatiu a la salut
sexual.
Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El resultat d’aquestes polítiques és que Espanya ha caigut 19
punts en l’informe de la bretxa de gènere que fa el Fòrum
Econòmic Mundial. I això és perquè el nombre de dones sense
feina s’ha incrementat en 204.000; s’han perdut 162.000 llocs
de feina femenins; la taxa d’atur de les dones gairebé ha arribat
al 27% i s’han precaritzat els llocs de feina; la bretxa salarial
també ha augmentat i ha arribat al 24% en aquesta legislatura i
no s’han fet polítiques de conciliació, entre d’altres coses.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Davant de tot això, el Partit Socialista aposta per la paritat
en tots els camps, per la corresponsabilitat, per eliminar la
bretxa salarial, per defensar els drets sexuals i reproductius i,
sobretot, pel dret de les dones a una vida sense violència.
I, en aquesta data del 8 de març, també volem acompanyar
les organitzacions socials i feministes en les mobilitzacions en
defensa dels drets i les llibertats de les dones que es celebraran
en tot el territori i, perquè, un any més, reiteram el nostre
compromís en defensa de la igualtat entre dones i homes i feim
una crida a tota la ciutadania, a les institucions i a les
organitzacions perquè se sumin a la commemoració del Dia
Internacional de les dones.
És per aquests motiu i davant de l’augment de les
desigualtats dels darrers anys, del desmantellament de les
polítiques d’igualtat, del deteriorament del mercat laboral i les
successives retallades de l’estat del benestar, que el Grup
Socialista en el Parlament de les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir tots aquells recursos retallats en polítiques
d’igualtat i en la lluita contra la violència de gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la prevenció en violència de gènere, fent
especial menció a evitar aquest tipus de violència en la joventut.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a restituir els organismes i les polítiques específiques d’igualtat
desmantellats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar la Reforma Laboral.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar l’anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.

A)
A la Pregunta RGE núm. 6950/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
competències en llengua anglesa, curs 2012-2013. (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2015).
A quins motius atribueix la conselleria la baixada de
consolidació de competències en llengua anglesa?
Per a la realització d'aquests tipus d'estudis se selecciona una
mostra de l'alumnat que es vol avaluar. Tal i com s'indica a la
pàgina 14 de l'informe esmentat a la pregunta, en aquesta
avaluació es varen seleccionar 1.878 alumnes que permeten
estimacions amb un errors de +/- 6% per als percentatges
referits a globals.
En cas de la competència en llengua anglesa, les diferències
són d'un -3,2%, per tant no podem parlar d'una baixada en la
consolidació de la competència.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

12402

BOPIB núm. 189 - 6 de març de 2015
Ordre de Publicació

B)
A la Pregunta RGE núm. 6951/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
competències en llengua anglesa, curs 2012-2013. (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2015).

integració, oferint eines i guies davant el ventall d'organismes
públics de la nostra comunitat i les possibilitats que aquests els
ofereixen, perquè aquest alumnat pugui rebre un acolliment, una
estimulació i un futur treballant escola-família-barri, i s'integrin
dins la nostra comunitat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

A quins motius atribueix la conselleria la baixada de
consolidació de competències en llengua castellana?
Per a la realització d'aquests tipus d'estudis se selecciona una
mostra de l'alumnat que es vol avaluar. Tal i com s'indica a la
pàgina 14 de l'informe esmentat a la pregunta, en aquesta
avaluació es varen seleccionar 1.878 alumnes que permeten
estimacions amb un errors de +/- 6% per als percentatges
referits a globals.
En cas de la competència en llengua castellana, les
diferències són d'un -5,3%, per tant no podem parlar d'una
baixada en la consolidació de la competència.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
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C)
A la Pregunta RGE núm. 6952/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
competències en llengua catalana, curs 2012-2013. (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2015).
A quins motius atribueix la conselleria la baixada de
consolidació de competències en llengua catalana?
Per a la realització d'aquests tipus d'estudis se selecciona una
mostra de l'alumnat que es vol avaluar. Tal i com s'indica a la
pàgina 14 de l'informe esmentat a la pregunta, en aquesta
avaluació es varen seleccionar 1.878 alumnes que permeten
estimacions amb un errors de +/- 6% per als percentatges
referits a globals.
En cas de la competència en llengua anglesa, les diferències
són d'un -2,8%, per tant no podem parlar d'una baixada en la
consolidació de la competència.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6953/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estudi
d'avaluació diagnosi, curs 2012-2013. (BOPIB núm. 160, de 18
de juliol de 2015).
Quines reflexions s'ha fet la conselleria i quines mesures
s'han realitzat per compensar situacions de desigualtat social?
Des de la Conselleria d'Educació es treballa a través dels
centres educatius, els quals s'impliquen cap a les situacions de
desavantatge social que pateixen algunes famílies i ofereixen
suport i ajuda de la manera següent: amb el mestre d'Atenció a
la Diversitat que té recursos i eines per acollir i potenciar la
integració d'aquest alumnat; des de l'EOEP amb l'ajuda del
PTSC que treballa amb les famílies per a la seva major
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E)
A la Pregunta RGE núm. 8802/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (VII). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2015).
Hi ha suficients professors a la llista per poder impartir
classe a les especialitats lingüístiques per fer front a les baixes
que succeeixin al llarg del curs? Si la resposta és negativa, fa
comptes prendre l'excepció com a norma i emprar els
professionals exclosos?
La resolució de la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 15 de maig
de 2014 per la qual es regula la convocatòria d’interins, preveu
a l’annex 1 de les bases específiques en el punt 9.5, l’ordenació
en llistes dels exclosos per català i al punt 12.5 lletra d) diu que
passen a disponibles els exclosos per català que, per necessitat
d’atenció als alumnes i en el cas excepcional que quedin places
sense cobrir per manca d’aspirants que posseeixin tots els
requisits exigibles i hagin estat exclosos pel fet de no haver
acreditat, en la forma que estableixin les convocatòries, un
coneixement adequat de llengua catalana, d’acord amb el que
estableix el Decret 115/2001, i l’ordre de la Consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
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F)
A la Pregunta RGE núm. 8952/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a tractament
aeri de la processionària (I). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2015).
S'ha arribat a algun acord amb l'Associació d'Apicultors de
l'illa d'Eivissa abans de realitzar el tractament aeri de la
processionària?
La fitxa de registre del producte (MAGRAMA), on diu la
categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna està
classificat com:
Per a l'home i els animals domèstics; categoria A o baixa
toxicitat.
Per a la fauna terrestre; categoria A o baixa toxicitat.
Per a la fauna aqüícola: categoria A o baixa toxicitat.
Abelles: compatibles amb les abelles.
Per tant no afecta les abelles.
No obstant això, se'ls va convocar a la reunió informativa
realitzada al Consell Insular d'Eivissa dia 10 de setembre de
2014 i els varen informar de les actuacions previstes.
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Es va enviar un email, avisant-los de les actuacions, i tenim
constància que l'han rebut, com a mínim, set dies abans de
començar els tractaments.
Estam d'acord en la importància de les abelles, per això s'ha
utilitzat un producte compatible amb les abelles.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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H)
A la Pregunta RGE núm. 8954/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a sanitat
vegetal i animal. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2015).
Atesa l'extensió de la resposta, es pot consultar a la web
GTP.
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G)

I)

A la Pregunta RGE núm. 8953/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a tractament
aeri de la processionària (II). (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2015).

A la Pregunta RGE núm. 8971/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
alAlegacions al Pla d'usos i gestió del PNMT de Cabrera.
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2015).

A l'illa d'Eivissa tot el tractament de la processionària es
farà amb mitjans aeris o tenen pensat de tractar-la amb altres
mitjans? En cas afirmatiu, quins són aquests mitjans?

Pensa acceptar les alAlegacions que els grups ecologistes
GOB i Oceana han fet a la proposta de Pla d'usos i gestió del
Parc Nacional marítimoterrestre de Cabrera?

A Eivissa s'han tractat les 1.088 ha previstes els dies 11 i 12
d'octubre.
A més, cada any es realitza un projecte de control integral
(Proyecto de control integral de la procesionaria del pino Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff- en las Islas Balears,
2014, IBANAT), amb més actuacions de control.
En el cas d'Eivissa les actuacions que determina aquest
projecte són les següents:
• Control mitjançant dispositius de captura (control
biotecnològic): aquesta actuació es concentra a les illes
d'Eivissa i Formentera i consisteix en la instalAlació de
trampes de feromona seguint unes rutes determinades.
• Actuació directa sobre les bosses (control manual): tala i
crema de bosses. Es durà a terme allà on el nombre de
bosses sigui baix i, per tant, sigui eficaç tallar-les i cremarles a Eivissa i Formentera. Es reserva l'ús de tirs amb
escopeta per a casos concrets de bosses que , per la seva
altura, no es puguin tallar manualment.
• Pla d'inspecció ocular: a partir del mes de novembre i fins a
mitjans de febrer, a les Pitiüses, on els signes de la presència
de processionària són més mals de veure, s'aniran recorrent
les pinedes periòdicament per tal de detectar bosses o
colònies de processionària el més aviat possible i poder
eliminar abans que s'enterrin les erugues. Aquesta actuació
té molta importància a Formentera, especialment a la zona
del focus incipient de plaga.

Durant el procés de participació pública s'han rebut
alAlegacions de diverses entitats, administracions i usuaris, i s'ha
procedit a donar audiència als grups que s'han considerat de
major importància, entre ells i en sessió monogràfica el GOB i
Oceana.
Tant les alAlegacions presentades per escrit com molt
especialment les rebudes personalment en l'esmentada jornada
de participació, seran tingudes en compte en la mesura del
possible.

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

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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J)
A la Pregunta RGE núm. 8972/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a iniciativa
legislativa popular DOT. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2015).
Quina opinió té sobre la proposta legislativa popular per
modificar les DOT presentada pel GOB?
Sense entrar en el detall de la proposta i respectant el dret
que l'ordenament jurídic reconeix a aquesta entitat a promoure
aquesta iniciativa, des de la conselleria es lamenta que la
modificació d'aquest instrument d'ordenació territorial amb la
rellevància que es presenta no se sotmeti als tràmits de
participació ciutadana que reforçarien la seva legitimitat
democràtica.
En aquest sentit, entenem que la proposta hauria de seguir la
tramitació ordinària que fixa la Llei d'ordenació territorial i que,
a iniciativa del Govern, preveu sotmetre el text als tràmits
ambientals i de participació ciutadana prevists a la normativa
estatal i autonòmica.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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K)

M)

A la Pregunta RGE núm. 9008/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Pla estatal
d'habitatge. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2015).

A la Pregunta RGE núm. 9192/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront de casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(VII). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2015).

En quina situació es troba l'aplicació a la comunitat
autònoma de les Illes Balears del Pla estatal d'habitatge?
Per poder aplicar a la CAIB el Pla d'habitatge aprovat pel
RD 233/2013, de 5 d'abril, és preceptiu tenir signat el conveni
de colAlaboració amb el Ministeri de Foment i la CAIB per a la
seva execució, que es va signar en data 6 de novembre de 2014.
Des d'aquesta data, la CAIB ja està preparant les bases i les
resolucions de les convocatòries de les diferents línies d'ajudes
que s'hi preveuen i que seran amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2015.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Qui ha decidit l’adquisició del tipus d’equipaments de
protecció individual en relació a la malaltia pel virus de
l’ebola? Relació per hospital i Atenció Primària.
Actualment, la darrera decisió vers el material més adient a
la MVE la té la Comissió Delegada del Consell Interterritorial
la qual, amb les dades de totes les comunitat autònomes, ha
homogeneïtzat la diversitat existent. S’aporta com a
documentació annexa la tramesa realitzada el mes de desembre
de tot un seguit de subministraments pels centres sanitaris de la
CAIB, amb la distribució feta per centre. Menorca i Eivissa ja
comptaven amb suficients existències aleshores. S’inclou també
com a documentació annexa una taula amb els materials dels
què ja es disposava a la CAIB per l’avinentesa.

Ordre de Publicació

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

L)
A la Pregunta RGE núm. 9046/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Ibiza
World Championship (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre
de 2015).
Quins informes ha elaborat la conselleria en relació amb
possibles impactes mediambientals sobre l'entorn del Parc
Natural de Ses Salines per part de la celebració de
l'esdeveniment Ibiza World Championship?
D'acord amb l'article 21 de la Llei 5/2005, de 26 de maig
(LECO) dins l'àmbit territorial d'un espai natural protegit,
l'autorització, llicència, concessió d'usos i activitats correspon
als òrgans competents per raó de la matèria. Aquests hauran de
solAlicitar, abans de resoldre, i amb caràcter preceptiu, informe
a la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic.
A la Direcció General no consta que s'hagi demanat cap
informe en relació a l'esdeveniment Ibiza Mediterranean Grand
Prix 2014, promoguda per Ibiza World Championship, SL. No
obstant això, aquesta activitat es va desenvolupar a la zona
marina de la Platja d'En Bossa, fora de l'àmbit del Parc Natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Per tant, no li era
d'aplicació l'article 21 de la LECO que s'ha esmentat al primer
paràgraf.
Malgrat tot l'anterior, vista la publicació al BOIB de
l'autorització de Capitania Marítima d'Eivissa i Formentera i de
la informació de la pàgina web de l'esdeveniment, es va emetre
un informe per part de la directora del parc natural de data 2 de
setembre de 2014 amb una sèrie de condicionants per, sobretot,
minimitzar les molèsties a les aus dels illots dels Malvins.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

La documentació adjunta a la resposta es pot consultar a
la web GTP.
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N)
A la Pregunta RGE núm. 9193/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront de casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(VIII). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2015).
Per què hi ha variabilitat entre els diferents equipaments de
protecció individual en relació amb la malaltia pel virus de
l’ebola que s’han distribuïts als diferents centres assistencials?
Doncs per haver-hi diferents fabricants i distribuïdors
d’aquest tipus de material. El concepte bàsic sempre és el
compliment acurat de les normatives actuals en seguretat del
tipus de les normes UNE i dels marcats adequats CE.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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O)
A la Pregunta RGE núm. 9699/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal al Consorci de Transport de Mallorca el 2013.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat el Consorci de Transports de Mallorca l'any 2013?
El Consorci de Transports de Mallorca va demanar una
autorització per a la incorporació del director gerent (data d'alta
com a director gerent en el CTM el 16/05/13).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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personal a l'Institut Balear de la Natura el 2013. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).

P)
A la Pregunta RGE núm. 9703/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Espais de Natura Balear el 2013. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Natura l'any 2013?
L'Institut Balear de la Natura durant l'any 2013 va solAlicitar
77 autoritzacions de contractació de personal.

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2013?

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

Espais de Natura Balear durant l'any 2013 no va fer cap
solAlicitud d'autorització de contractació de personal.
Ordre de Publicació
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 9718/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2013.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).

Q)
A les Preguntes RGE núm. 9704/14 i 9705/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal al FOGAIBA i a Fons de Garantia
Agrària i Pesquera a les Illes Balears el 2013. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA l'any
2013?
L'Institut de Biologia Animal de Balears, SA no ha demanat
cap autorització per a contractació de personal l'any 2013.

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat FOGAIBA i el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears l'any 2013?
El FOGAIBA va demanar tres autoritzacions per a
contractació de personal durant l'any 2013:
• Dues per substitucions de permís per maternitat.
• Una per obra i servei.
Us recordem que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 9719/14 i 9762/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a l'Institut de Qualitat
Agroalimentària a les Illes Balears (IQUA) el 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut de Qualitat Agroalimentària a les Illes
Balears (IQUA) els anys 2012 i 2013?

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 9710/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a IBAVI el 2013. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2015).

L'Institut de Qualitat Agroalimentària a les Illes Balears és
un òrgan administratiu sense personalitat jurídica pròpia,.
adscrit a la Direcció General de Medi Rural i Marí (Decret
131/2001), per la qual cosa no realitza contractació de personal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'IBAVI l'any 2013?
IBAVI no ha demanat cap autorització per a contractació de
personal l'any 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 9727/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a SEMILLA el 2013. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2015).

Ordre de Publicació

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2013?

A la Pregunta RGE núm. 9714/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de

SEMILLA no ha demanat cap autorització per a contractació
de personal l'any 2013.

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

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 9730/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA el 2013. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA l'any 2013?
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA no
ha demanat cap autorització per a contractació de personal l'any
2013.

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

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 9742/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Consorci de Transports de Mallorca el 2012.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Consorci de Transports de Mallorca l'any 2012?
El Consorci de Transports de Mallorca no ha demanat cap
autorització per a contractació de personal l'any 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 9733/14, 9776/14 i 9819/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal a Tramvia de la Badia de
Palma, SA els anys 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 170, de
24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Tramvia de la Badia de Palma, SA els anys 2012,
2013 i 2014?
El 2012, cap.
El 2013 i 2014 aquesta empresa ja no existeix.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)
A les Preguntes RGE núm. 9734/14, 9691/14 i 9777/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal a l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental els anys 2012, 2013 i 2014.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA els anys 2012, 2013 i 2014?
Durant l'any 2012 no es va demanar cap autorització per a
contractació de personal a l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental.
Durant l'any 2013 es va realitzar una solAlicitud
d'autorització de personal amb la finalitat de cobrir una jubilació
parcial; no hi ha hagut augment de despesa.
Durant l'any 2014 es varen realitzar dues solAlicituds
d'autorització de personal amb la finalitat de cobrir dues
jubilacions parcials; no hi ha hagut augment de despesa.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 9746/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Espais de Natura Balear el 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2012?
Espais de Natura Balear durant l'any 2012 va solAlicitar
quatre autoritzacions de contractació de personal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 9747/14 i 9748/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal al FOGAIBA i a Fons de Garantia
Agrària i Pesquera a les Illes Balears el 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat FOGAIBA i el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears l'any 2012?
El FOGAIBA va demanar dues autoritzacions per a
contractació de personal durant l'any 2012:
• Contracte de relleu per jubilació parcial anticipada.
• Adjunt a la Gerència del FOGAIBA.
Us recordem que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 9753/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a IBAVI el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'IBAVI l'any 2012?
IBAVI no ha demanat cap autorització per a contractació de
personal l'any 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 9757/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Natura el 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).
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El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 9773/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA l'any 2012?
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears va
demanar una autorització per a contractació de personal l'any
2012, per baixa maternal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Natura l'any 2012?
L'Institut Balear de la Natura durant l'any 2012 va solAlicitar
112 autoritzacions de contractació de personal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 9761/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA el 2012.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA l'any
2012?
L'Institut de Biologia Animal de Balears, SA no ha demanat
cap autorització per a contractació de personal l'any 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

AI)
A la Pregunta RGE núm. 9785/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Consorci de Transports de Mallorca el 2014.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat el Consorci de Transports de Mallorca l'any 2014?
El Consorci de Transports de Mallorca no ha demanat cap
autorització per contractació de personal l'any 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9789/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Espais de Natura Balear el 2014. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Espais de Natura Balear l'any 2012?
Espais de Natura Balear l'any 2014 no existeix.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 9770/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a SEMILLA el 2012. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2012?
SEMILLA no ha demanat cap autorització per a contractació
de personal l'any 2012.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 9791/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Fons de Garantia Agrària i Pesquer. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).

L'Institut de Biologia Animal de Balears no ha demanat cap
autorització per a contractació de personal l'any 2014.

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears l'any 2014?

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 9805/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut de Qualitat Alimentària de les Illes Balears
el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).

El FOGAIBA va demanar 5 autoritzacions per contractació
de personal durant l'any 2014: 4 per substitucions de permís per
maternitat i 1 per defunció.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 9796/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a IBAVI el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat IBAVI l'any 2014?
IBAVI no ha demanat cap autorització per a contractació de
personal l'any 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Institut de Qualitat Alimentària de les Illes Balears
l'any 2014?
L'Institut de Qualitat Alimentària de les Illes Balears és un
òrgan administratiu sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a
la Direcció General de Medi Rural i Marí (Decret 131/2001),
per la qual cosa no realitza contractació de personal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 9813/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a SEMILLA el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat SEMILLA l'any 2014?

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 9800/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Natura el 2014. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Institut Balear de la Natura l'any 2014?
L'Institut Balear de la Natura durant l'any 2014 va solAlicitar
158 autoritzacions de personal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 9804/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut de Biologia Animal, SA el 2014. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA l'any
2014?

SEMILLA no ha demanat cap autorització per a contractació
de personal l'any 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 9816/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA el 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2015).
Quantes autoritzacions per a contractació de personal ha
demanat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA el 2014?
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears va
demanar una autorització per contractació de personal l'any
2014, per baixa maternal.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 9860/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a coordinació
Ibanat/Tragsa i fumigacions. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2015).
Quin és el mecanisme o protocol de coordinació entre
l'Ibanat i l'empresa Tragsa que executa les tasques de
fumigació de la processionària del pi amb mitjans aeris? S'ha
complit en la present campanya?
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La bona meteorologia del mes d'octubre.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 10495/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (I). (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2015).

L'empresa pública IBANAT no intervé en aquestes tasques.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

S'ha utilitzat el diflubenzurón a la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014 dins les
zones de la Xarxa Natura 2000?
No.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 10103/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries
contra la processionària (II). (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2015).
El titular dels mitjans aeris que han operat per fer possible
les fumigacions aèries contra la processionària comptava amb
tots els certificats exigits per la normativa europea?
Sí, comptaven amb tots els certificats exigits per la
normativa europea.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 10496/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (II). (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2015).
Quins productes s'han per a la lluita contra la
processionària del pi impulsada durant l'any 2014 dins les
zones de la Xarxa Natura 2000?
A Xarxa Natura 2000 s'ha tractat amb feromones.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 10107/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries
contra la processionària (IV). (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2015).
Ha respost la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori les cartes de protesta adreçades per diferents
ajuntaments referides a les conseqüències o als efectes
negatius de les fumigacions aèries contra la processionària?
Sí, s'han respost totes.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 10231/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a finalització de la
campanya de fumigacions aèries contra la processionària del
pi. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2015).
Quins motius tècnics justifiquen la finalització quinze dies
abans d'allò previst de la campanya de fumigacions aèries
contra la processionària?

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

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 10501/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lluita contra la
processionària (VII). (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2015).
Quantes trampes de feromona s'han instalAlat per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la lluita
contra la processionària del pi impulsada durant l'any 2014?
S'han instalAlat 2.449 trampes de feromona.

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

12410

BOPIB núm. 189 - 6 de març de 2015

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2628/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de
Salut, sobre el procés d'adjudicació del servei de radioteràpia
per a les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
B)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita RGE 11419/14, 11420/14, 40/15 a 43/15,
46/15 a 51/15, 62/15 a 64/15, 72/15 a 76/15, 140/15 a 142/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2015, admet a tràmit els escrits RGE núm.
2447/15 i 2448/15, presentats pel diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que
s'incloguin les preguntes esmentades, relatives a cànon
preestablert i cànon variable pagat a Gran Hospital Can Misses,
SA, a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramon
Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears (1 i 2), a nombre de
receptes facturades des de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears (1 i 2); a
targeta sanitària individual (1 a 6), a xifra d'estalvi en despesa
farmacèutica (1 a 5), a copagament farmacèutic (1 a 3), a
augment de l'IVA dels productes sanitaris i dels principis actius
dels medicaments i a centres sociosanitaris que tenen autoritzat
un dipòsit de medicaments (BOPIB núm. 177, 184 i 186, de 5
de desembre de 2014, de 30 de gener de 2015) a l'ordre del dia
de la propera sessió de la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 2280/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la grip (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer
d'enguany) per la Pregunta RGE núm.2546/15, relativa a
adjudicació del servei de radioteràpia a Eivissa-Formentera i a
Menorca (publicada en aquest BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Manifestació del Govern de les Illes Balears del criteri
favorable respecte de la presa en consideració i de la
conformitat amb la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 2200/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2495/15,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
comunica el criteri favorable respecte de la presa en
consideració i la conformitat amb la tramitació de la proposició
de llei esmentada, per la qual s'estableix el marc regulador dels
processos d'autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma, presentada pels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no
adscrits (publicada al BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de
2015).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
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4. INFORMACIONS

D)
Ordre de Publicació

Modificació i tramitació pel procediment d'urgència per a
la Proposició no de llei RGE núm. 2150/15.
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2621/15,
presentat pel Grup Parlamentaris Socialista i MÉS, i accepta la
modificació de la proposició no de llei esmentada, relativa a
recuperació de la filosofia en els currículums d'ESO i batxillerat
(BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015), en el sentit que es
considera presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS.
Així mateix, la Mesa admet a tràmit l'escrit 2648/15,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, i acorda
que la proposició no de llei esmentada es tramiti pel
procediment d'urgència, conformement amb els articles 100 i
101 del Reglament del Parlament i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment
directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm.
1410/15, de drets i garanties de la persona en el procés de
morir.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 4 de març de 2015, acorda de
proposar al Ple de la cambra que la proposició de llei
esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, MÉS i pels diputats no adscrits, publicada al BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer d'enguany, es tramiti pel procediment
directe i en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Anunci de licitació per a l'adjudicació per procediment
obert, d'un contracte de subministrament mitjançant
subscripció de llicències de software per als equips informàtics
del Parlament de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora
Institució: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 1/2015
Perfil del contractant: www.parlamentib.es
2. Objecte del contracte
Subministrament mitjançant subscripció de llicències de
software pels equips informàtics del Parlament de les Illes
Balears
CPV: 480000008
3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteri d’adjudicació: Oferta econòmica: 100%
4. Termini d’execució i lloc d’execució:
- Termini: 36 mesos des del dia següent al de la signatura
del contracte.
- Lloc de lliurament: El subministrament físic, en cas de ser
necessari, es farà a les dependències del departament de
l’Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament de
les Illes Balears, edifici Ramon Llull, carrer Palau Reial,
núm. 8 de Palma.
- Possibilitat de pròrroga: no.
5. Pressupost de despesa màxima:
- Import sense IVA: 131.050,00 i
- IVA: 27.520,50 i
- Import total: 158.570,50 i
- Valor estimat: 131.050,00 i
6. Garantia:
Garantia provisional: eximida.
Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació (IVA
exclòs).
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no
b) Solvència econòmica i financera: veure el punt F.1 del
Plec de clàusules administratives particulars
c) Solvència tècnica: veure el punt F.2 del Plec de clàusules
administratives particulars
d) Altres requisits específics: no
8. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears.
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP. 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)
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9. Presentació de les ofertes:
a) Lloc de presentació: registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma, des de les nou a les catorze hores.
b) Data límit de presentació: quinze dies posteriors al de la
publicació de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears
c) Documentació a presentar: l’establerta al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.
d) Admissió de variants: no.
10. Obertura de proposicions:
Tindrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.
11. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
A la seu del Parlament, 5 de març de 2015.
L'oficial major:
Lluís Isern i Estela.
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