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per a proves complementàries de l'Hospital de Manacor.
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AO) RGE núm. 2724/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries de l'Hospital de Menorca.
12439
AP) RGE núm. 2725/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries de l'Hospital Son Llàtzer.
12439
AQ) RGE núm. 2726/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a proves complementàries de l'Hospital Universitari de Son Espases.
12440
AR) RGE núm. 2727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa.
12440
AS) RGE núm. 2728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca.
12440
AT) RGE núm. 2729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera.
12440
AU) RGE núm. 2730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.
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AV) RGE núm. 2731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca.
12440
AW) RGE núm. 2732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer.
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AY) RGE núm. 2733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son Espases.
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AZ) RGE núm. 2734/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa.
12441
BA) RGE núm. 2735/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital d'Inca.
12441
BB) RGE núm. 2736/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Formentera.
12441
BC) RGE núm. 2737/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.
12441
BD) RGE núm. 2738/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Menorca.
12441
BE) RGE núm. 2739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer.
12442
BF) RGE núm. 2740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son Espases.
12442
BG) RGE núm. 2741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a hospitals
públics.
12442
BH) RGE núm. 2742/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
a hospitals públics.
12442
BI) RGE núm. 2743/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
a hospitals públics.
12442
BJ) RGE núm. 2744/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a l'Hospital
Verge de la Salut.
12442
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BK) RGE núm. 2745/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
12442
BL) RGE núm. 2746/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades.
12443
BM) RGE núm. 2747/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades que han presentat factura.
12443
BN) RGE núm. 2748/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat abonada
per IVE a clíniques privades autoritzades que han presentat factura.
12443
BO) RGE núm. 2749/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
12443
privades autoritzades amb solAlicitud de reintegrament.
BP) RGE núm. 2750/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
12443
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de reintegrament.
BQ) RGE núm. 2751/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a hospitals públics.
12444
BR) RGE núm. 2752/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues objectors a hospitals públics.
12444
BS) RGE núm. 2753/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals.
12444
BT) RGE núm. 2754/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines acollits
al PADI.
12444
BU) RGE núm. 2755/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert.
12444
BV) RGE núm. 2756/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable.
12444
BW) RGE núm. 2757/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntat
anticipades registrades.
12444
BY) RGE núm. 2791/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
12445
instalAlacions esportives.
BZ) RGE núm. 2792/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de
12445
projectes d'instalAlacions esportives.
CA) RGE núm. 2793/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte Parc del motor
a sa Coma.
12445
CB) RGE núm. 2794/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites del director
general d'Esports.
12445
CC) RGE núm. 2811/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes elèctrics a Sa
Marina de Llucmajor.
12445
CD) RGE núm. 2839/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a peticions de famílies
del CEIP Norai en relació amb la línia d'alta tensió.
12445
CE) RGE núm. 2840/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a traçat alternatiu d'alta
tensió al Port d'Alcúdia.
12445
CF) RGE núm. 2841/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tensió del cable de la
línia d'alta tensió del CEIP Norai.
12446
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CG) RGE núm. 2843/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya contra les
cuques de la processionària a Santa Maria del Camí (1).
12446
CH) RGE núm. 2844/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya contra les
cuques de la processionària a Santa Maria del Camí (2).
12446
CI) RGE núm. 2852/15, 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 6 de març.
12446

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2900/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina tècnica
de Projectes Europeus Balears 2020.
12447
B) RGE núm. 2901/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament
de les administracions amb les empreses.
12447
C) RGE núm. 2902/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per
a la gasificació de Menorca.
12448
D) RGE núm. 2903/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de les
dependències de la Direcció General de Serveis Socials.
12448
E) RGE núm. 2904/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
del fons d'un milió d'euros per garantir el benestar infantil.
12448
F) RGE núm. 2905/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels
indicadors del comerç minorista.
12448
G) RGE núm. 2906/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat de la
gerència d'atenció primària de Mallorca.
12448
H) RGE núm. 2907/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació del Centre
d'Emergències de Menorca.
12448
I) RGE núm. 2908/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a la
Biblioteca de Can Sales.
12449
J) RGE núm. 2909/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sanejament
dels comptes públics.
12449
K) RGE núm. 2910/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retallades.

12449

L) RGE núm. 2911/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a segon casino.
12449
M) RGE núm. 2916/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores en el
finançament de la comunitat autònoma.
12449
N) RGE núm. 2917/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius de dèficit.
12449
O) RGE núm. 2918/15, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a importància del REB
dins el finançament global.
12450
P) RGE núm. 2919/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a herència
en matèria de finançament.
12450
Q) RGE núm. 2920/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activar
l'economia de les Illes Balears.
12450
R) RGE núm. 2921/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute en tancar la
legislatura actual.
12450
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2594/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a les Illes, territori mediambientalment vulnerable davant el TTIP.
12450
B) RGE núm. 2696/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment en el currículum de secundària i batxillerat dels
ensenyaments artístics i tecnològics.
12451
C) RGE núm. 2697/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció dels valors compartits a les Illes Balears

12452

D) RGE núm. 2698/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració de l'Any Muntaner a les Illes Balears

12453

3.17. INFORMACIÓ
A) 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. 2547/15.
12453
B) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 634/15.

12454

C) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 1329/13.

12454

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 1805/15.

12454

E) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 2200/15, 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; obertura del termini de presentació
d'esmenes i tramitació directa i en lectura única.
12454
F) Continuació de la tramitació de la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, de modificació de l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i obertura del termini de presentació d'esmenes.
12454

4. INFORMACIONS
A) Llista definitiva d’admesos i exclosos, així com d’aquells aspirants que han de realitzar la prova de català i data de la prova de
català i del primer exercici, en relació amb la convocatòria de dues places d’uixers al Parlament de les Illes Balears per concurs-oposició
en torn lliure.
12455

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015.

12457
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2015, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2123/15, relativa a lluita contra la corrupció, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears vol fer un públic
reconeixement i agraïment als servidors públics de
l’Administració de Justícia (magistrats, fiscals, cossos i forces
de seguretat,...) que han excelAlit en la seva feina en la lluita
contra la corrupció. Són mereixedors del reconeixement social.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2285/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte "Sabor Mediterrani"
presentat al Fòrum Turisme i Salut. (BOPIB núm. 188, de 27 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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que els nivells
de corrupció i progrés econòmic, social i cultural són
indestriables, per la qual cosa la lluita contra la corrupció no
sols és un imperatiu moral, sinó també un evident interès públic.
3. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a la
responsabilitat de tot el cos social en la lluita per una societat
justa, honrada i lliure de corrupció a tots els nivells."
A la seu del Parlament, 4 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2291/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Autoritat Portuària de Balears. (BOPIB
núm. 188, de 27 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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 610/15, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'hisenda i pressuposts.

Ordre de Publicació
C)

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2282/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a places per a persones
dependents a Mallorca. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de
2015).

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

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

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc Pons i José
V. Marí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de març de 2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2294/15, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a frau laboral. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer
de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2290/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels treballadors en
atur. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2277/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució dels contractes
indefinits. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2288/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desigualtat social a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2287/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a augment de l'escletxa salarial
entre homes i dones. (BOPIB núm. 188, de 27 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 això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2289/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a les famílies amb
privacions materials. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de
2015).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2279/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lluita contra l'intrusisme en el
transport terrestre. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

K)

N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
189, de 6 de març de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2278/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació. (BOPIB
núm. 188, de 27 de febrer de 2015).

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

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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2283/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'habitatge per a 2015.
(BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2295/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a finançament ilAlegal del PP.
(BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2284/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Diada de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2292/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a explotació laboral. (BOPIB
núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, rebutjà els Punts 2 a 8 de la Moció RGE núm.
2123/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluita contra la
corrupció. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2281/15 i 2286/15.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2015, atès l'escrit presentat pel Govern de les Illes
Balears RGE núm. 2626/15, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pels diputats Sr. Miquel A. Jerez i Juan
i Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, relatives a premi rebut per l'EBAP en relació amb el
material didàctic per a llenguatge administratiu i a Escola
d'Estiu, publicades al BOPIB núm. 188, de 27 de febrer
d'enguany.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
6118/14, del Grup Parlamentari MÉS, a favor d'un referèndum
per triar el model d'estat entre república i monarquia. (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2015, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
8876/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció de
control al Govern. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2200/15, 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.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2015, prengué en consideració, per assentiment, la
proposició de llei esmentada, 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 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)
Presa en consideració de la Proposta de reforma RGE
núm. 210/13, de modificació de l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2015, prengué en consideració, per assentiment, la
proposta de reforma esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS i publicada al BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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l’actual sistema de finançament de les comunitats autònomes
d’acord amb els principis acordats unànimement en el
Parlament de les Illes Balears el febrer del 2014.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que, al llarg de tota
la legislatura, el Govern de les Illes Balears no ha presentat
davant el Govern d’Espanya cap projecte vinculat a les
inversions estatutàries.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Sr. President de les
Illes Balears a comparèixer en seu parlamentària per tal de retre
compte dels incompliments en matèria de Règim Especial per
a les Illes Balears, finançament autonòmic, deute públic i
inversions estatutàries.
Palma, a 5 de març de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2848/15, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 610/15, relativa a
política general en matèria d'hisenda i pressuposts. (Mesa d'11
de març de 2015).
Palma, a 11 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.
610/15, relativa a política general en matèria d'hisenda i
pressuposts, la moció següent.
Política general en matèria d'hisenda i pressuposts
1. El Parlament de les Illes Balears constata que, incomplint els
compromisos assolits, el Govern de les Illes Balears no ha estat
capaç de plantejar davant el Govern de l’Estat una proposta de
nou Règim Especial per a les Illes Balears tal com fixa l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que, incomplint els
compromisos assolits, el Govern de les Illes Balears ha
incrementat any rere any el deute públic de la comunitat, el qual
acabarà superant de llarg els 8.000 milions d’euros.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que, incomplint els
compromisos assolits, el Govern de les Illes Balears ha tornat a
superar l‘objectiu màxim de dèficit fixat per a l’any 2014.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que, incomplint els
compromisos assolits, en la present legislatura no s’ha modificat

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2599/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament d'Alaior vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2600/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament d'Es Castell vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2601/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament de Sant Lluís vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2602/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament de Maó vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2603/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament de Ferreries vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2604/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament de Ciutadella vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2605/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament d'Es Migjorn vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
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RGE núm. 2606/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats per l'Ajuntament d'Es Mercadal vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2607/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
solAlicitats pel Consell Insular de Menorca vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2608/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament d'Alaior vinculats a la Resolució núm.
14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2609/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament d'Es Castell vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2610/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament de Sant Lluís vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2611/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament de Maó vinculats a la Resolució núm.
14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2612/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament de Ferreries vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2613/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament de Ciutadella vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2614/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament d'Es Migjorn vinculats a la Resolució
núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2615/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats per l'Ajuntament d'es Mercadal vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2616/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
lliurats pel Consell Insular de Menorca vinculats a la
Resolució núm. 14198. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2672/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a premis e
rendiment a ESO. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2673/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a premis de
rendiment a ESO (II). (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2674/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a premis de
rendiment a ESO (III). (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2706/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2707/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2708/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2709/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2710/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2711/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2712/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari
de Son Espases. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2713/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
d'Eivissa. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2714/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
d'Inca. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2715/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
de Formentera. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2716/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
de Manacor. (Mesa d'11 de març de 2015).

BOPIB núm. 190 - 13 de març de 2015

12431

RGE núm. 2717/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
de Menorca. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa
d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2718/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
Son Llàtzer. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa
d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2719/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista de l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa d'11
de març de 2015).

RGE núm. 2720/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2721/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital d'Inca.
(Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2734/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa d'11
de març de 2015).

RGE núm. 2722/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital de
Formentera. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2735/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa d'11 de
març de 2015).

RGE núm. 2723/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital de
Manacor. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2736/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. (Mesa
d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2724/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital de
Menorca. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2737/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa
d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2725/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2738/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa
d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2726/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries de l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa d'11
de març de 2015).

RGE núm. 2727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa d'11
de març de 2015).

RGE núm. 2740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa d'11 de
març de 2015).

RGE núm. 2741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
hospitals públics. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. (Mesa
d'11 de març de 2015).
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RGE núm. 2742/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques a hospitals públics. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2756/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2743/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques a hospitals públics. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2757/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntat
anticipades registrades. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2744/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2791/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en instalAlacions esportives. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2745/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
(Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2792/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
de projectes d'instalAlacions esportives. (Mesa d'11 de març de
2015).

RGE núm. 2746/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2793/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
Parc del motor a sa Coma. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2747/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades que han presentat factura.
(Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2794/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites del
director general d'Esports. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2748/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
abonada per IVE a clíniques privades autoritzades que han
presentat factura. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2749/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2750/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades amb
solAlicitud de reintegrament. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2751/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a hospitals públics. (Mesa d'11 de
març de 2015).
RGE núm. 2752/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues objectors a hospitals públics. (Mesa
d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2753/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2754/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i
nines acollits al PADI. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2755/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2811/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes
elèctrics a Sa Marina de Llucmajor. (Mesa d'11 de març de
2015).
RGE núm. 2839/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a peticions de
famílies del CEIP Norai en relació amb la línia d'alta tensió.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2840/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a traçat
alternatiu d'alta tensió al Port d'Alcúdia. (Mesa d'11 de març
de 2015).
RGE núm. 2841/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tensió del
cable de la línia d'alta tensió del CEIP Norai. (Mesa d'11 de
març de 2015).
RGE núm. 2843/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya
contra les cuques de la processionària a Santa Maria del Camí
(1). (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2844/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a campanya
contra les cuques de la processionària a Santa Maria del Camí
(2). (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2852/15, 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 6 de març.
(Mesa d'11 de març de 2015).
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Projectes solAlicitats per l'Ajuntament d'Alaior vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament d'Alaior que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 solAlicitats per l'Ajuntament de Maó vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament de Maó que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Projectes solAlicitats per l'Ajuntament d'es Castell vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament d'Es Castell que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 solAlicitats per l'Ajuntament de Ferreries vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament de Ferreries que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Projectes solAlicitats per l'Ajuntament de Sant Lluís vinculats a
la Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament de Sant Lluís que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?

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 solAlicitats per l'Ajuntament de Ciutadella vinculats a
la Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament de Ciutadella que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
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qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Projectes solAlicitats pel Consell Insular de Menorca vinculats
a la Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat el Consell Insular de Menorca
que redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Projectes solAlicitats per l'Ajuntament d'es Migjorn vinculats a
la Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament d'Es Migjorn que
redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la resolució
núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques per la
qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments
i als consells insulars de les Illes Balears en matèria d'obres
públiques fins a la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes lliurats per l'Ajuntament d'Alaior vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament d'Alaior al Govern
de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198 del
conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova el
Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Projectes solAlicitats per l'Ajuntament d'Es Mercadal vinculats
a la Resolució núm. 14198
Quins projectes ha solAlicitat l'Ajuntament d'Es Mercadal
que redacti el Govern de les Illes Balears vinculats a la
resolució núm. 14198 del conseller d'Administracions Públiques
per la qual s'aprova el Programa d'assistència tècnica als
ajuntaments i als consells insulars de les Illes Balears en matèria
d'obres públiques fins a la data de remissió de la pregunta?

Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes lliurats per l'Ajuntament d'Es Castell vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament d'Es Castell al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Projectes lliurats per l'Ajuntament de Sant Lluís vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament de Sant Lluís al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 lliurats per l'Ajuntament de Ciutadella vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament de Ciutadella al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Projectes lliurats per l'Ajuntament de Maó vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament de Maó al Govern de
les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198 del
conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova el
Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes lliurats per l'Ajuntament de Ferreries vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament de Ferreries al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?

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 lliurats per l'Ajuntament d'es Migjorn vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament d'es Migjorn al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

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

Projectes lliurats per l'Ajuntament d'Es Mercadal vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat l'Ajuntament d'Es Mercadal al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Premis de rendiment d'ESO (II)
Per quin motiu la Conselleria d'Educació no va lliurar els
premis al rendiment d'ESO del curs 2012-2013?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes lliurats pel Consell Insular de Mallorca vinculats a la
Resolució núm. 14198
Quins projectes ha lliurat el Consell Insular de Mallorca al
Govern de les Illes Balears vinculats a la Resolució núm. 14198
del conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova
el Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques fins a
la data de remissió de la pregunta?
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Premis de rendiment d'ESO (III)
Preveu la Conselleria d'Educació lliurar els premis al
rendiment d'ESO del curs 2012-2013, com sí ha fet el curs
2013-2014?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital
d'Eivissa

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Premis de rendiment d'ESO
A quins cursos la Conselleria d'Educació ha lliurat els
premis al rendiment d'ESO?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Eivissa i per especialitat a dia 28 de febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Menorca

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

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Menorca i per especialitat a dia 28 de febrer de
2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Inca i per especialitat a dia 28 de febrer de 2015.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Formentera i per especialitat a dia 28 de febrer de
2015.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Son Llàtzer i per especialitat a dia 28 de febrer de
2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Manacor i per especialitat a dia 28 de febrer de
2015.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital
Universitari de Son Espases
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per especialitat a dia 28
de febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

12438

BOPIB núm. 190 - 13 de març de 2015
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Eivissa i per especialitat a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Menorca
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Menorca i per especialitat a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Inca i per especialitat a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Formentera
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Formentera i per especialitat a dia 28
de febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Manacor
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Manacor i per especialitat a dia 28 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.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital Son Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Son Llàtzer i per especialitat a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital Universitari de Son Espases
Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Universitari de Son Espases i per
especialitat a dia 28 de febrer de 2015.
Palma, a 4 de març 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.

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.

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

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

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

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Eivissa i per prova complementària a dia 28 de
febrer de 2015.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Manacor i per prova complementària a dia 28 de
febrer de 2015.

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

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

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

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Inca i per prova complementària a dia 28 de febrer
de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Menorca i per prova complementària a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Formentera i per prova complementària a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Son Llàtzer i per prova complementària a dia 28 de
febrer de 2015.
Palma, a 4 de març 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.

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.

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.

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

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per prova
complementària a dia 28 de febrer de 2015.
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital de Formentera el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital d'Eivissa el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital de Manacor el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital d'Inca el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital de Menorca el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca

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.

Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital
d'Inca el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital Son Llàtzer el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera

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.

Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de
Formentera el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'Hospital Universitari de Son Espases el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor

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.

Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de
Manacor el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital
d'Eivissa el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca

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.

Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de
Menorca el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IVE químiques a hospitals públics

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.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son
Llàtzer el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases
Quin és el nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital
Universitari de Son Espases el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IVE a l'Hospital Verge de la Salut
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.
IVE a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes de febrer de
2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Ginecòlegs/ginecòlogues per a IVE a l'Hospital Verge de la
Salut
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut, el mes
de febrer de 2015?
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Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a clíniques privades autoritzades
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades
amb solAlicitud de reintegrament

IVE a clíniques privades autoritzades que han presentat factura
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma, que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitat abonada per IVE a clíniques privades autoritzades que
han presentat factura
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma que tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per clínica
privada, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març 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.

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

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.

Ginecòlegs/ginecòlogues a hospitals públics

Nins i nines acollits al PADI

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospitals, el mes de febrer de 2015?

Quants nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat, el
mes de febrer de 2015?

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Cànon preestablert

Ginecòlegs/ginecòlogues objectors a hospitals públics
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospitals, el mes de febrer de 2015?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes de febrer de 2015 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Anticonceptius orals
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'ib-salut durant
el mes de febrer de 2015, especificant-ne el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de febrer de 2015 el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital Can
Misses, SA?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
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Voluntats anticipades registrades
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
balears durant el mes de febrer de 2015, desglossades per illes?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
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Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Visites del director general d'Esports
Quines visites de feina ha realitzat el director general
d'Esports del Govern, especificant-ne la data i el motiu de la
visita, a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera?

Inversions en instalAlacions esportives
Quines inversions en matèria d'instalAlacions esportives,
especificant-ne la data, el concepte i la quantitat econòmica,
directes o a través de convenis amb altres institucions, ha
executat o té en fase d'execució el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

Quina és, en opinió del Govern, la relació entre els dos
projectes de parcs fotovoltaics solAlicitats recentment a l'àrea de
Sa Marina de Llucmajor i els de les línies d'alta tensió de 132
Kw projectades i que compten amb el rebuig dels veïns i la
plataforma?

Finançament de projectes en instalAlacions esportives
Quines peticions de finançament de projectes d'instalAlacions
esportives ha rebut el Govern de les Illes Balears d'institucions
d'Eivissa durant la present legislatura?
Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projecte Parc del motor de Sa Coma
Quina colAlaboració , tècnica o econòmica, ha prestat el
Govern de les Illes Balears al desenvolupament del projecte de
Parc del motor de Sa Coma a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
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.
Peticions de famílies del CEIP Norai en relació amb la línia
d'alta tensió
Pensa el Govern fer cas de les demandes de les famílies del
CEIP Norai, al Port d'Alcúdia, alarmades pel futur traçat
soterrat d'alta tensió arran d'aquesta escola?
Palma, a 6 de març 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.

CE)
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.

CH)
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.

Traçat alternatiu d'alta tensió al Port d'Alcúdia

Campanya contra les cuques de la processionària a Santa Maria
del Camí (2)

Atès el seu pas per sòl urbà i arran d'una escola al Port
d'Alcúdia, ha exigit el Govern a Red Eléctrica Española (REE)
una proposta o un estudi de traçat alternatiu de la línia d'alta
tensió, o pensa fer-ho?
Palma, a 6 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Pensa el Govern colAlaborar amb els ajuntaments de les Illes
com el de Santa Maria del Camí que s'han demostrar amb èxit
el combat de la plaga de la processionària amb mitjans no
agressius com les trampes, amb mitjans propis, i coordinar
accions?
Palma, a 6 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Tensió del cable de la línia d'alta tensió al CEIP Norai
Quina és la tensió del cable soterrat que és previst que passi
pel CEIP Norai i el Centre de Salut del Port d'Alcúdia, en sòl
urbà?
Palma, a 6 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 6
de març
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 6 de març de 2015?
Palma, a 9 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Campanya contra les cuques de la processionària a Santa Maria
del Camí (1)
Com valora el Govern l'èxit de la campanya municipal
contra la processionària del pi realitzada al municipi de Santa
Maria del Camí, mitjançant trampes?
Palma, a 6 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2900/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina tècnica de Projectes Europeus Balears 2020. (Mesa
d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2901/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a endeutament de les administracions amb les empreses. (Mesa
d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2902/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord per a la gasificació de Menorca. (Mesa d'11
de març de 2015).
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RGE núm. 2903/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de les dependències de la Direcció General de Serveis
Socials. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2920/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activar l'economia de les Illes Balears. (Mesa d'11 de març de
2015).

RGE núm. 2904/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució del fons d'un milió d'euros per garantir el
benestar infantil. (Mesa d'11 de març de 2015).

RGE núm. 2921/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute en
tancar la legislatura actual. (Mesa d'11 de març de 2015).
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 2905/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
dels indicadors del comerç minorista. (Mesa d'11 de març de
2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2906/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat de
la gerència d'atenció primària de Mallorca. (Mesa d'11 de
març de 2015).
RGE núm. 2907/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació
del Centre d'Emergències de Menorca. (Mesa d'11 de març de
2015).
RGE núm. 2908/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores a la Biblioteca de Can Sales. (Mesa d'11 de març de
2015).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Oficina tècnica de projectes europeus Balears 2020
Podria explicar el vicepresident del Govern què suposa la
creació de l'Oficina tècnica de projectes europeus Balears 2020
duta a terme recentment?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

RGE núm. 2909/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sanejament dels comptes públics. (Mesa d'11 de març de
2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2910/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retallades.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2911/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a segon casino.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2916/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
en el finançament de la comunitat autònoma. (Mesa d'11 de
març de 2015).
RGE núm. 2917/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius
de dèficit. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2918/15, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a importància
del REB dins el finançament global. (Mesa d'11 de març de
2015).
RGE núm. 2919/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a herència en matèria de finançament. (Mesa d'11 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.
Endeutament de les administracions amb les empreses
Com valora el conseller d'Hisenda i Pressupost les dades
publicades pel Banc d'Espanya en relació amb l'endeutament de
les administracions amb les empreses?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Acord per a la gasificació de Menorca

Evolució dels indicadors del comerç minorista

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears de
l'acord aprovat, mitjançant el procediment de concurrència
pública competitiva, per a la gasificació de Menorca?

Com valora el Govern de les Illes Balears l'evolució dels
indicadors del comerç minorista?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Palma, a 10 de març de 2015.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

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.
Activitat de la Gerència d'atenció primària de Mallorca

Trasllat de les dependències de la Direcció General de Serveis
Socials
Pot detallar-nos els motius pels quals la Direcció General de
Serveis Socials ha iniciat el trasllat de les seves dependències?

Quina valoració fa el conseller de Salut de les dades
d'activitat de la gerència d'atenció primària de Mallorca referida
a l'any 2014?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 10 de març de 2015.
La diputada:
María José bauzá i Alonso.

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

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.
Ubicació del Centre d'Emergències de Menorca

Distribució del fons d'un milió d'euros per garantir el benestar
infantil
Pot explicar-nos els criteris amb què el Govern ha decidit
distribuir el fons d'un milió d'euros per garantir el benestar
infantil entre els municipis de les Illes Balears?
Palma, a 10 de març de 2015.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre la cessió d'ús per part de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat d'una nau industrial on s'ubicarà el Centre
d'Emergències de Menorca?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

I)

Segon casino

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.

Ens pot aclarir el Govern de les Illes Balears quina és la
situació actual pel que fa a la llicència del segon casino?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

Millores a la Biblioteca de Can Sales
Quines millores té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears a la Biblioteca de Can Sales?
Palma, a 11 de març de 2015.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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

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

J)

Millores en el finançament de la comunitat autònoma

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.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines millores ha
aconseguit el Govern de les Illes Balears en el finançament de
la comunitat autònoma aquesta legislatura?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Sanejament dels comptes públics
Quin és el balanç que fa el Govern de les Illes Balears del
sanejament dels comptes públics que s'ha fet durant aquesta
legislatura?
Palma, a 10 de març de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

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

K)

Objectius de dèficit

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.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, creu que ha
aconseguit complir els objectius de dèficit tal com varen
comprometre a principi de legislatura?

Retallades

Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Atès que el discurs oficial del Govern és "ja hem sortit de la
crisi", Sr. President, per què es mantenen les retallades?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Importància del REB dins el finançament global
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Quina importància té per al Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts el REB dins el finançament global de la nostra
comunitat autònoma?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Herència en matèria de finançament
Sr. President, està satisfet de l'herència que deixarà a les
Illes Balears en matèria de finançament?
Palma, a 10 de març de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2594/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a les Illes, territori mediambientalment vulnerable davant el
TTIP, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2696/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment en el currículum de secundària i
batxillerat dels ensenyaments artístics i tecnològics, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2697/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció dels valors compartits a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa d'11 de març de 2015).
RGE núm. 2698/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració de l'Any Muntaner a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa d'11 de març de 2015).
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Activar l'economia de les Illes Balears
Quines polítiques ha pres des de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat per tal d'activar l'economia de les Illes Balears?
Palma, a 11 de març de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Deute en tancar l'actual legislatura
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, amb quin deute ha
previst el Govern de les Illes Balears tancar l'actual legislatura?
Palma, a 10 de març de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Les Illes, territori mediambientalment vulnerable davant el
TTIP
TTIP són les sigles en anglès del Transatlantic Trade and
Investment Partnership, un acord que està negociant la UE amb
els EUA. Unes negociacions secretes que, des de juny de 2013,
es porten a terme amb l’objectiu d’aprovar una major
deslegalització del comerç i les finances a ambdues bandes de
l’Atlàntic. Les multinacionals i els poder econòmics i financers
internacionals volen rompre encara més la sobirania popular i
tenen la voluntat d’eliminar tràmits burocràtics, normativa
ambiental, laboral, de seguretat,... per esborrar el control ciutadà
i democràtic de l’acció de les grans empreses i inversors. Així,
els poders especulatius gaudirien de major “llibertat” per actuar,
trepitjant (encara més) el poder democràtic.
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Aquest acord comercial va molt més allà del comerç ja que
l'acord tindrà un impacte ample i irreversible en molts aspectes
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut,
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi
ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i
tot podria canviar profundament la manera en què usem les
institucions democràtiques per establir regulacions en tots
aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.
No es tracta, per tant, d'un tractat de lliure comerç a l'ús,
amb el qual per exemple s'estableixin rebaixes en els aranzels,
sinó que en realitat ve a ser una autèntica carta de drets per a les
empreses transnacionals, especialment i en aquest cas les
nord-americanes, que gaudirien d'avantatges en operar a territori
europeu. Uns “avantatges” obtinguts a costa dels drets socials
i del medi ambient, sobretot a partir de dos mecanismes
destinats a acabar amb el que queda d'Europa com un referent
mundial en allò que un dia va ser l'estat del benestar i la
protecció mediambiental:
Primer, amb l'anomenada “cooperació reguladora”, és a dir,
l'homologació a la baixa de les restriccions normatives, per
adaptar-les als “gustos” de les multinacionals. Per exemple: si
als Estats Units hi ha facilitats per al fracking (fins i tot prohibit
a alguns països d'Europa), a Europa es rebaixarien les
normatives i exigències mediambientals, cosa que ens ho
posaria francament difícil a les Illes pel que fa a les
prospeccions petrolíferes (fracking marí).
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Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
manifestar davant la Comissió Europea el seu rebuig a l’actual
text de proposta d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
2. El Parlament insta el Govern de l’Estat a enviar als grups
polítics els diferents esborranys negociats a cada ronda i a
celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les
negociacions.
3. El Parlament traslladarà aquests acords al Ministeri d’Afers
Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups
parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de
l’Estat espanyol.
Palma, a 2 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Tres quarts del mateix, per exemple, amb els cultius
transgènics: tota l'aposta del camp illenc per l'agricultura
ecològica i l'agroecologia d'aquests anys quedaria en no-res ja
que als Estats Units tenen més de 160 cultius d'organismes
modificats genèticament (OMG) autoritzats, i per tant a Europa
es rebaixaria la normativa perquè empreses com Montsanto
conservin aquí aquell “avantatge”. Aquesta eliminació de
normes i regulacions en nom de la pretesa "harmonització"
d'estàndards, posa en perill el principi de precaució europeu,
clau per la política europea mediambiental, amb greus
conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el
medi ambient.
El segon dels pilars del TTIP són els tribunals arbitrals
privats, fets a mida dels interessos d'aquestes grans companyies,
que podrien demandar un estat per qualsevol mesura o política
decidida democràticament que ells trobin que atempta contra els
seus interessos. No és difícil imaginar el conflicte entre un fons
estranger “voltor” que inverteix en turisme a Balears, i que aquí
un govern autonòmic decideixi implantar un impost
mediambiental: el fons podria demandar la CAIB per perjudicar
els seus interessos, i exigir una indemnització milionària.
A tot això cal afegir la manca absoluta de transparència que
caracteritza les negociacions del TTIP i que suposa una
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està
negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el
Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat
com un document secret, i fins i tot als membres del Parlament
Europeu sols se'ls permet l'accés limitat als textos de
negociació.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Manteniment en el currículum de secundària i batxillerat dels
ensenyaments artístics i tecnològics
Exposició de motius
En la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears vam tenir ocasió de debatre dia 12 de febrer
dues proposicions de llei, una del Grup MÉS i l’altra del Grup
Socialista, que demanaven l’ajornament per al curs 2016-2017
de l’aplicació de la LOMQE, perquè el retard en la publicació
dels currículums de secundària i batxillerat per part del
Ministeri ocasionaria greus problemes d’organització en els
sistemes educatius de les diferents comunitats autònomes de
l’Estat.
Aquesta PNL va ser rebutjada pel Grup Popular i ara s’han
complert aquells mals auguris i l’esborrany de l’adaptació dels
currículums per part del Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats no s’han publicat fins dia 17 de febrer, i a causa de
la precipitació en la seva aprovació, no s’han previst més que 7
dies per poder presentar alAlegacions.
Però moltes han estat les veus que han posat damunt la taula
les mancances educatives que comportarà la nova organització
curricular, entre elles el debilitament en els ensenyaments de la
filosofia i també en els artístics, musicals i tecnològics, entre
d’altres, front a l’ampliació de continguts que tindrà
l’ensenyament de la religió catòlica que, gràcies a la LOMQE,
serà d’oferta obligada per als centres i avaluable.
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És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Promoció dels valors compartits a les Illes Balears
Exposició de motius

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar els esborranys de currículums de secundària i
batxillerat publicats dia 17 de febrer de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb la comunitat educativa, principalment
amb els colAlectius professionals implicats, els
sindicats, les organitzacions de pares i mares i les associacions
de directors i inspectors, l’adaptació dels currículums de la
nostra comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar els terminis per presentar alAlegacions a
qüestions tant importats i complexes com els currículums de
secundària i batxillerat que determinaran aquests estudis en el
futur, fins que la LOMQE sigui derogada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en els nous currículums de secundària que es
dissenyin es consideri l'obligatorietat de la impartició de les
assignatures d’educació tecnològica, plàstica, visual,
audiovisual i música, atenent una adequada distribució per
cursos o cicles, per la importància que tenen en la formació
cultural de l’alumnat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta que en els nous
currículums de batxillerat que es dissenyin es recuperi
l’assignació de quatre hores per a les assignatures del batxillerat
artístic per poder desenvolupar els continguts pertinents amb les
garanties necessàries.
6. El Parlament de les Illes Balears rebutja els continguts de
l’estudi de la religió catòlica de l’educació primària i secundària
obligatòria publicats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
en el BOE de dia 24 de febrer de 2015 i que aquests siguin
avaluables per inculcar creences acientífiques que van en contra
d’allò que s’estudia en altres assignatures.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir una oferta àmplia d’assignatures optatives
adaptades a la realitat educativa de les Illes Balears.
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Les Illes Balears constituïm una societat oberta i dinàmica,
que ha sofert uns canvis molt destacats en un període de temps
relativament curt, especialment si la comparam amb les
societats que tenim al nostre voltant. Malgrat la velocitat dels
canvis, la capacitat d’incorporació de la societat de cadascuna
de les Illes Balears es troba, avui dia, fora de qualsevol tipus de
dubte.
Els canvis econòmics i socials que s’han esdevingut a la
nostra societat han anat acompanyats d’importants canvis
demogràfics. Les Balears formen una terra d’oportunitats, fet
que genera la necessitat d’incorporació social de milers i milers
de persones nouvingudes, de manera ininterrompuda al llarg de
dècades.
A causa de les procedències tan diverses de les persones
nouvingudes a les Illes Balears i de les diferències en els valors
més usuals a les seves societats d’origen, no sempre existeix una
coincidència entre els valors compartits majoritaris a les
societats d’origen i els que ens hem dotat a les Illes Balears.
Per a nosaltres, la laïcitat, la diferenciació entre l’Església i
l’Estat, l’assumpció de la llibertat de culte o la qüestió religiosa
com una qüestió de consciència personal constitueixen valors
compartits dins la nostra societat. Aquests valors compartits
formen part dels valors que assumim com a propis dins el
conjunt de la Unió Europea i són valors que exigim a qualsevol
estat que vulgui incorporar-se com a nou estat membre de la
unitat política que estam gestant, per sobre de cadascun dels
estats.
El projecte europeu exigeix la construcció, de mica en mica,
d’una ciutadania europea, que s’articula al voltant de valors com
la democràcia, la no-violència, la feina per la pau, la llibertat
d’expressió, la llibertat de culte i la llibertat de consciència.
Totes les persones de les Illes Balears, independentment de
la seva procedència, de les seves creences o de les seves
conviccions personals, s’han d’incorporar, en igualtat i plenitud
de drets, en aquesta nova ciutadania europea que entre tots
estam configurant, i que constituirà la garantia de la convivència
en pau i en llibertat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears assumeix que els valors
compartits en el si de la Unió Europea són també els valors que
articulen la cohesió social a les Illes Balears.

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar perquè els valors compartits siguin el punt de
trobada entre persones de procedències i cultures diferents que
conviuen en el si de la societat de cada una de les illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l’àmbit educatiu
com un dels àmbits fonamentals per promoure els valors
compartits, encara que no sigui l’únic.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte, dins els programes educatius, el fet
de donar a conèixer i la promoció dels valors compartits en el si
de la Unió Europea.
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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l’Any Muntaner, en la qual ja participa l’Ajuntament de la Vila
d’Eivissa.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a celebrar de manera convenient i adequada l’efemèride
del 750è aniversari del naixement del gran cronista medieval
Ramon Muntaner.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Celebració de l’Any Muntaner a les Illes Balears

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell
Insular d’Eivissa en l’organització dels actes de celebració de
l’Any Muntaner tant a Eivissa com a la resta de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar amb el pressupost adequat l’organització dels
actes destinats a la seva participació en la celebració de l’Any
Muntaner.

Exposició de motius
Palma, a 3 de març de 2015.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

De les quatre grans Cròniques de la nostra literatura
medieval –el Llibre dels fets del rei Jaume I, la Crònica de
Bernat Desclot, la Crònica de Ramon Muntaner i la Crònica del
rei Pere III el Cerimoniós-, els crítics i els historiadors de la
literatura coincideixen a considerar que la més meritòria des
d’un punt de vista literari és la de Ramon Muntaner.
Ramon Muntaner va néixer a la vila de Peralada, a
l’Empordà, va ser militar a les ordres de diversos reis de la
Corona d’Aragó i va participar en campanyes arreu de la
Mediterrània. Fou, així mateix, lloctinent i batle de la ciutat
d’Eivissa, on va morir. Al Llibre de la Cadena, de l’Arxiu
Històric d’Eivissa comptam amb textos de l’ilAlustre militar i
cronista. Malgrat morir a Eivissa, les restes de Muntaner
reposen a la catedral de València.
Les institucions d’autogovern de les Illes Balears han
impulsat la celebració de la commemoració de diverses
personalitats històriques que han contribuït a la configuració
històrica, a la identitat i a l’enriquiment moral i social de les
nostres illes: hem commemorat anys dedicats a Ramon Llull (el
Doctor IlAluminat), a Marià Villangómez (el poeta més destacat
de l’illa d’Eivissa), a fra Juníper Serra i a l’Arxiduc Lluís
Salvador d’Àustria.
Enguany es commemoren els 750 anys del naixement del
cronista Ramon Muntaner. Amb motiu d’aquesta efemèride,
s’ha posat en marxa la celebració de l’Any Muntaner.
Recentment, es va realitzar un acte amb aquest motiu, a
l’Ajuntament de Barcelona, amb representació de les regidories
de Cultura de Barcelona, Peralada (la vila natal de Ramon
Muntaner) i Eivissa, que hi fou representada a través de la
regidora de Cultura Lina Sansano.
Entenem que Ramon Muntaner no forma part del patrimoni
cultural i històric només d’Eivissa, sinó que, per aquest motiu,
constitueix un actiu per al conjunt de les Illes Balears.
Consideram, en conseqüència, que el Govern de les Illes Balears
s’ha d’implicar també, de manera activa, en la celebració de

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
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. 2547/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2851/15,
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, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits (publicada
al BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

12454

BOPIB núm. 190 - 13 de març de 2015
Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
634/15.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2896/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència de les
iniciatives no legislatives, la interpelAlació esmentada, relativa
a política general del Govern en regeneració democràtica, es
tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 2200/15, 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; obertura del
termini de presentació d'esmenes i tramitació directa i en
lectura única.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2015, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 10 de març de 2015, la proposició
de llei indicada, presentada pels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, MÉS i pels diputats no adscrits (BOPIB núm. 188, de
27 de febrer de 2015), conformement amb l'establert a l'article
131.6 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
de trametre-la a la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans i d'obrir un termini de presentació d'esmenes fins dia
16 de març de 2015.

C)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1329/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2895/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda que,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència de les
iniciatives no legislatives, la proposició no de llei esmentada,
relativa a modificació del Reglament del Parlament per a una
major transparència i participació (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013), es tramiti per aquest procediment.

En cas que no s'hi presentin esmenes, la Mesa acorda
d'admetre la solAlicitud de tramitació directa i en lectura única
continguda a la proposició indicada i, conformement amb
l'establert a l'article 145.1 del Reglament de la cambra, de
traslladar-la a la Junta de Portaveus i, si escau, de proposar al
Ple de la cambra la dita tramitació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
Continuació de la tramitació de la Proposta de reforma
RGE núm. 210/13, de modificació de l'article 21 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears i obertura del termini de
presentació d'esmenes.

Ordre de Publicació
D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1805/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2897/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència de les
iniciatives no legislatives, la proposició no de llei esmentada,
relativa a ajuda al Consell Insular de Menorca per fer front a la
sentència condemnatòria (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015), es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2015, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 10 de març de 2015, la proposta
de reforma indicada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013), conformement amb
l'establert a l'article 131.6 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, acorda de trametre-la a la Comissió de Reglament
i d'obrir un termini de presentació d'esmenes fins dia 16 de març
de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Llista definitiva d’admesos i exclosos, així com d’aquells
aspirants que han de realitzar la prova de català i data de la
prova de català i del primer exercici, en relació amb la
convocatòria de dues places d’uixers al Parlament de les Illes
Balears per concurs-oposició en torn lliure.
Un cop constituït el Tribunal dia 11 de març de 2015, atès
el que es disposa a la base tercera (apartat 4), es fa pública la
llista definitiva d’admesos i exclosos, així com la d’aquells
aspirants que han de realitzar la prova de català per no haver
presentat el certificat exigit a la base segona (apartat 7),
d’acord amb la següent Resolució:
Llista definitiva d’admesos i d’aspirants que han de
realitzar la prova de català
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7. Ferrer Martínez, Gloria María
DNI: 43111792V
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
8. Flexas Penman, Dorotea
DNI: 43044572A
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
9. Garau Oliver, Clemente
DNI: 43050876M
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català
10. Garcés Riera, Guillem Joan
DNI: 43021239S
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català

Llista definitiva d'aspirants admesos
1. Albanell Aceitero, Isabel
DNI: 41459048F
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
2. Calleja Verger, Julián Javier
DNI: 43047519Y
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català
3. Cardona Vidal, María Magdalena
DNI: 43103869Y
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
4. Castell Font, Toni
DNI: 18231775C
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català
5. Castro Verger, Antonia
DNI: 43032861E
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
6. Coll Capó, María Teresa
DNI: 43100938L
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català

11. Gayà Bauzà, Juana
DNI: 43006579Y
No presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Ha de realitzar la prova de català.
12. Genestra Serra, Jaime Miguel
DNI: 43036510Z
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
13. Jaume Catany, Antoni Miquel
DNI: 43084112Y
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
14. Jiménez Amorós, Antonia
DNI: 42963431Y
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
15. Juliá Rigo, Alejandro
DNI: 34064580Q
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català
16. Lahsen Bejarin, Elmira
DNI: 43134343M
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
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17. Llompart Llompart, María Magdalena
DNI: 43024325L
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català

28. Rado Bestard, María de Lourdes
DNI: 43153728R
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.

18. Martínez Mora, Antònia
DNI: 43045193A
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català

29. Rado Vañó, Agnès
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.

19. Mas Ballester, Juan
DNI: 43040984A
No presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Ha de realitzar la prova de català.
20. Mestre Calvo, Llorenç
DNI: 43043435Q
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català
21. Monjo Porcel, Juan
DNI: 43005181B
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
22. Moreno Ortega, Beatriz
DNI: 43149407G
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català
23. Moyá Gomila, Margarita
DNI: 43051914P
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
24. Oliver Pascual, Javier Alejandro
DNI: 43052246H
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
25. Oliver Servera, Llorenç
DNI: 43151099V
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
26. Perelló Gayá, Irene
DNI: 37338679L
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
27. Planiol Bassa, Javier
DNI: 43134276F
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.

30. Ramis Pieras, Jaime Miguel
DNI: 43069435A
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
31. Ripoll Calleja, Pilar
DNI: 42999422W
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
32. Rodríguez González, Francisco
DNI: 43051749G
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
33. Salamanca Pericàs, Antonio
DNI: 43114479J
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.
34. Suau Font, María Magdalena
DNI: 43034036R
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
35. Sitjar Miró, Ana Victoria
DNI: 43157281N
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
36. Victory Verhaeghe, Carla Brigitte
DNI: 43048757W
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempta de la prova de català.
37. Vidal Llabrés, Sebastián
DNI: 18237418M
Presenta com a mínim el certificat o títol de català B2,
requerit a la base segona de la convocatòria.
Exempt de la prova de català.

BOPIB núm. 190 - 13 de març de 2015
Llista definitiva d’exclosos: No hi ha aspirants exclosos.
Llista d’aspirants que han d’efectuar la prova de català:
1. Gayà Bauzà, Juana DNI: 43006579Y
2. Mas Ballester, Juan DNI: 43040984A
Així mateix el Tribunal acorda que la prova de català es
realitzarà dia 19 de març de 2015, a les 9.00 hores, a la seu del
Parlament; i que el primer exercici (teòric) s’efectuarà el proper
dia 25 de març de 2015 a les 9.00 hores a la seu del Parlament.
S’informa als aspirants que la prova de català constarà de
tres parts: la primera serà una prova de comprensió oral; la
segona, de comprensió escrita i expressió oral; i la tercera
consistirà en dues proves d’expressió escrita (10 preguntes
d’opció múltiple i un dictat); per tal de demostrar la seva
suficiència en el coneixement del català corresponent al nivell
B2. La durada aproximada de la prova serà d’una hora i quinze
minuts.
Finalment es recorda a tots els aspirants que hauran
d’identificar-se amb el DNI abans de la celebració de la prova
de català i dels exercicis (teòric i pràctic), i en qualsevol
moment del procés selectiu que s’estimi oportú.
A la seu del Parlament, a 11 de març de 2015.
El secretari del Tribunal:
Francisco Jiménez i Bestard.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 189, de 6 de març
de 2015.
- Pàg. 12361 i 12410. Informació, apartat B)
On diu: Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes escrites
RGE 11419/14 (...), 72/15 a 76/15, 140/15 a 142/15.
Hi ha de dir: Tramitació de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes
escrites RGE núm. 11419/14 (...), 72/15, 74/15 a 76/15 i
140/15 a 142/15, ...
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