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polítiques actives a Formentera el 2013 (II). 298

CZ) RGE núm. 5785/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014 (II). 298

DA) RGE núm. 5786/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2011 (III). 298

DB) RGE núm. 5787/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2012 (III). 298

DC) RGE núm. 5788/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2013 (III). 299

DD) RGE núm. 5789/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2014 (III). 299

DE) RGE núm. 5790/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2011 (III). 299

DF) RGE núm. 5791/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2012 (III). 299

DG) RGE núm. 5792/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2013 (III). 299

DH) RGE núm. 5793/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2014 (III). 299

DI) RGE núm. 5794/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2011 (III). 299

DJ) RGE núm. 5795/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2012 (III). 300

DK) RGE núm. 5796/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2013 (III). 300

DL) RGE núm. 5797/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2014 (III). 300

DM) RGE núm. 5798/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2011 (III). 300
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DN) RGE núm. 5799/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2012 (III). 300

DO) RGE núm. 5800/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2013 (III). 300

DP) RGE núm. 5801/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014 (III). 300

DQ) RGE núm. 5802/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2011. 301

DR) RGE núm. 5803/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2012. 301

DS) RGE núm. 5804/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2013. 301

DT) RGE núm. 5805/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2014. 301

DU) RGE núm. 5806/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2011. 301

DV) RGE núm. 5807/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2012. 301

DW) RGE núm. 5808/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2013. 301

DX) RGE núm. 5809/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2014. 302

DY) RGE núm. 5810/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2011. 302

DZ) RGE núm. 5811/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2012. 302

EA) RGE núm. 5812/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2013. 302

EB) RGE núm. 5813/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2014. 302

EC) RGE núm. 5814/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2011. 302

ED) RGE núm. 5815/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2012. 303

EE) RGE núm. 5816/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2013. 303

EF) RGE núm. 5817/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2014. 303

EG) RGE núm. 5818/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Mallorca durant el 2011. 303

EH) RGE núm. 5819/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Mallorca durant el 2012. 303
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EI) RGE núm. 5820/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Mallorca durant el 2013. 303

EJ) RGE núm. 5821/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Mallorca durant el 2014. 304

EK) RGE núm. 5822/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Menorca durant el 2011. 304

EL) RGE núm. 5823/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Menorca durant el 2012. 304

EM) RGE núm. 5824/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Menorca durant el 2013. 304

EN) RGE núm. 5825/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Menorca durant el 2014. 304

EO) RGE núm. 5826/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Eivissa durant el 2011. 304

EP) RGE núm. 5827/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Eivissa durant el 2012. 305

EQ) RGE núm. 5828/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Eivissa durant el 2013. 305

ER) RGE núm. 5829/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Eivissa durant el 2014. 305

ES) RGE núm. 5830/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Formentera durant el 2011. 305

ET) RGE núm. 5831/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Formentera durant el 2012. 305

EU) RGE núm. 5832/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Formentera durant el 2013. 305

EV) RGE núm. 5833/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional a Formentera durant el 2014. 306

EW) RGE núm. 5835/15, de la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

contractes de servei de menjadors escolars. 306

EX) RGE núm. 5836/15, de la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a alumnes

que fan ús del servei de menjador escolar. 306

EY) RGE núm. 5843/15, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació del programa

de reutilització de llibres de text. 306

EZ) RGE núm. 5844/15, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació de les ajudes

de menjador escolar. 306

FA) RGE núm. 5845/15, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació de les ajudes

individualitzades de transport escolar. 306

FB) RGE núm. 5846/15, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació del programa

Escola Matinera. 307

FC) RGE núm. 5847/15, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa al programa Escola

Matinera. 307
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FD) RGE núm. 5849/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pacient a la Fundació Kovacs 2011. 307

FE) RGE núm. 5850/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pacient a la Fundació Kovacs 2012. 307

FF) RGE núm. 5851/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pacient a la Fundació Kovacs 2013. 307

FG) RGE núm. 5852/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pacient a la Fundació Kovacs 2014. 308

FH) RGE núm. 5853/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pacient a la Fundació Kovacs 2015. 308

FI) RGE núm. 5891/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 1. 308

FJ) RGE núm. 5892/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 2. 308

FK) RGE núm. 5893/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 3. 308

FL) RGE núm. 5894/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 4. 308

FM) RGE núm. 5895/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 5. 309

FN) RGE núm. 5896/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 6. 309

FO) RGE núm. 5897/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 7. 309

FP) RGE núm. 5898/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 8. 309

FQ) RGE núm. 5899/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 9. 309

FR) RGE núm. 5900/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 10. 309

FS) RGE núm. 5901/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 11. 310

FT) RGE núm. 5902/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 12. 310

FU) RGE núm. 5903/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 13. 310

FV) RGE núm. 5904/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 14. 310

FW) RGE núm. 5905/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 15. 310

FX) RGE núm. 5906/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 16. 310
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FY) RGE núm. 5907/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 17. 311

FZ) RGE núm. 5908/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 18. 311

GA) RGE núm. 5909/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 19. 311

GB) RGE núm. 5910/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 20. 311

GC) RGE núm. 5911/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 21. 311

GD) RGE núm. 5912/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 22. 311

GE) RGE núm. 5913/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 23. 312

GF) RGE núm. 5914/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 24. 312

GG) RGE núm. 5915/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 25. 312

GH) RGE núm. 5916/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 26. 312

GI) RGE núm. 5917/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 27. 312

GJ) RGE núm. 5918/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 28. 312

GK) RGE núm. 5919/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 29. 313

GL) RGE núm. 5920/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 30. 313

GM) RGE núm. 5921/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 31. 313

GN) RGE núm. 5922/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 32. 313

GO) RGE núm. 5923/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 33. 313

GP) RGE núm. 5924/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 34. 313

GQ) RGE núm. 5925/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 35. 314

GR) RGE núm. 5926/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 36. 314

GS) RGE núm. 5927/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 37. 314
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GT) RGE núm. 5928/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 38. 314

GU) RGE núm. 5929/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 39. 314

GV) RGE núm. 5930/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de les

substitucions del personal sanitari contractat, 40. 314

GW) RGE núm. 5933/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació a

través de l'ecotaxa. 315

GX) RGE núm. 5934/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies a

Consum. 315

GY) RGE núm. 5935/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residència per

a familiars a Son Espases. 315

GZ) RGE núm. 5936/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera.

315

HA) RGE núm. 5937/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Hospital de

Manacor. 315

HB) RGE núm. 5938/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de salut

d'Es Banyer. 315

HC) RGE núm. 5939/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes

d'aparcament a Son Espases per als treballadors. 315

HD) RGE núm. 5940/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per

garantir la seguretat del personal sanitari. 316

HE) RGE núm. 5941/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tràmits de la

targeta sanitària. 316

HF) RGE núm. 5942/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones

integrades en el sistema informàtic sanitari de Balears. 316

HG) RGE núm. 5943/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obtenció de la

targeta sanitària i utilització dels serveis de la sanitat pública en relació amb els europeus residents. 316

HH) RGE núm. 5944/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones amb dret

a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, maig 2015. 316

HI) RGE núm. 5945/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones amb dret

a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, juliol 2015. 316

HJ) RGE núm. 5946/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones amb dret

a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, agost 2015. 316

HK) RGE núm. 5947/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del

Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, maig 2015. 317

HL) RGE núm. 5948/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del

Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, juliol 2015. 317

HM) RGE núm. 5949/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del

Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, agost 2015. 317

HN) RGE núm. 5950/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ordre de regulació

de l'accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu. 317
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HO) RGE núm. 5951/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de convocatòria

del Patronal de la Fundació d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal. 317

HP) RGE núm. 5952/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de la primera

Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials. 317

HQ) RGE núm. 5955/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a

reciclatge de canyet. 318

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 6006/15, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cost anual

del nivell 33. 318

B) RGE núm. 6007/15, del diputat Damián Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a seguretat en el

transport públic d'autobús. 318

C) RGE núm. 6008/15, del diputat David  Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inversions al dic

de Son Blanc de Ciutadella. 318

D) RGE núm. 6009/15, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

informe jurídic d'adjudicació de la gestió del Palau de Congressos. 318

E) RGE núm. 6012/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora d'insonorització de l'estació

de generació de Gesa a Formentera. 318

F) RGE núm. 6013/15, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes Balears,

relativa a ajudes a la dependència. 319

G) RGE núm. 6014/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes Balears, relativa a reunió

del Govern amb el ministre Montoro. 319

H) RGE núm. 6015/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de la renda

bàsica. 319

I) RGE núm. 6016/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a irregularitats en els contractes

laborals del sector hoteler. 319

J) RGE núm. 6017/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió de la instalAlació

de dos ducs d'alba al port de Ciutadella. 319

K) RGE núm. 6018/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la política agrària

comunitària. 319

L) RGE núm. 6019/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre BIT de

Menorca. 320

M) RGE núm. 6020/15, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de la zona portuària

de Sant Antoni de Portmany. 320

N) RGE núm. 6021/15, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la pressió

fiscal. 320

O) RGE núm. 6022/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament del pressupost de

l'Ibsalut. 320

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5695/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a establir l'obligació que les secretaries

generals de les conselleries siguin ocupades per funcionaris. 320
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, davant la Comissió

d'Economia. 321

B) RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots de llevant

com a Reserva natural i marina, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 321

C) RGE núm. 5842/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quatre propostes sobre la Llei 23/2013, de racionalització i

sostenibilitat de l'Administració Local, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 322

D) RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa

a tancament dels centres de salut a les 17.30 hores, davant la Comissió de Salut. 323

E) RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa

a retirada de la taxa per a l'emissió de la targeta sanitària, davant la Comissió de Salut. 324

F) RGE núm. 5968/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei 16/2012, de 20

d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves

prestacions, davant la Comissió de Salut. 325

G) RGE núm. 5971/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esmenes als pressuposts generals de l'Estat, davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts. 326

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5732/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Socialista, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el nomenament

del nou director de televisió de l'Ens Públic. 326

3.17. INFORMACIÓ

A) Creació d'una ponència en el si de la Comissió de Reglament, d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de

dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, les

institucions i les entitats acreditades. 327

B) Escrit RGE núm. 5636/15, complementat amb el RGE núm. 5977/15, de solAlicitud de compareixença, amb debat i votació de

la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per

a l'exercici de 2016, davant el Ple de la cambra. 327
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

15 de setembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 5424/15, relativa a proposta

de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears,

i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears acorda crear, a la

Comissió de Reglament, una ponència per tal d’estudiar i

proposar, d’acord amb el que preveu l’article 191 del

Reglament del Parlament, un text amb les modificacions de la

norma reglamentària que es consideri adient per dinamitzar el

funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i

afavorir la participació dels ciutadans i les ciutadanes, de la

societat civil i d’institucions i d’entitats acreditades."

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

15 de setembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 4359/15, relativa a límit del

dèficit per a 2016, amb l'esmena RGE núm. 5595/15, del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

a permetre a les comunitats autònomes un increment del nivell

de dèficit per a 2016 que els permeti fer front a les necessitats

socials que han d’atendre. L’insta, si escau, a compensar aquest

increment amb una disminució del nivell de dèficit previst per

a l’Administració General de l’Estat."

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm.

4336/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política

educativa del Govern i inici del curs escolar.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal

i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.

Conseller d'Educació i Universitat, Martí Xavier March i

Cerdà. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 22 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació.

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) RGE núm. 5427/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Pla contra l'explotació laboral, que contestà el Sr. Conseller

de Treball, Comerç i Indústria.

B) RGE núm. 5532/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recepció de TV3 i resta

de canals televisius en llengua catalana, que contestà el Sr.

Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 5536/15, del diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar, que

contestà el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.

D) RGE núm. 5542/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

inundacions a l'autovia d'Eivissa, que contestà el Sr. Conseller

de Territori, Energia i Mobilitat.

E) RGE núm. 5546/15, de la diputada Sra. Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a obertura dels centres de salut els horabaixes, que

contestà la Sra. Consellera de Salut.
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F) RGE núm. 5534/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Popular, relativa a aparcament del nou Hospital Can

Misses, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

G) RGE núm. 5535/15, del diputat Sr. José Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de les

places de batxillerat al colAlegi La Salle de Maó, que contestà

el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.

H) RGE núm. 5537/15, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert

dels colAlegis Aixa i Llaüt, que contestà el Sr. Conseller

d'Educació i Universitat.

I) RGE núm. 5538/15, del diputat Sr. Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de

torrents, que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

J) RGE núm. 5540/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Congressos

de Palma, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

K) RGE núm. 5541/15, del diputat Sr. Baltasar Damián

Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a localització de les fosses de la Guerra Civil, que

contestà la Sra. Consellera de Participació, Transparència i

Cultura.

L) RGE núm. 5543/15, de la diputada Sra. María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a memòries anuals del Consell Consultiu de les Illes

Balears, que contestà el Sr. Conseller de Presidència.

M) RGE núm. 5544/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

política de gestió de la ràdio i la televisió públiques, que

contestà la Sra. Consellera de Participació, Transparència i

Cultura.

N) RGE núm. 5548/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores

d'aigües, que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

O) RGE núm. 5545/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a tributs que apujarà el Govern, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern.

P) RGE núm. 5539/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política

tributària del Govern, que contestà la Sr. Presidenta del

Govern.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre

de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei

RGE núm. 4343/15, relativa a Llei Orgànica de seguretat

ciutadana, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la Llei de

seguretat ciutadana per qüestionar i limitar l'exercici de les

llibertats fonamentals, i insta el Govern de l'Estat a derogar-la

de forma imminent.

2. El Parlament de les Illes Balears farà arribar un

comunicat expressant el seu rebuig al Tribunal de Drets

Humans d'Estrasburg per la vulneració de drets fonamentals."

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària accidental de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

La presidenta de la comissió:

María José Camps i Orfila.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre

de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei

RGE núm. 4531/15, relativa a modificació de la Llei 7/2013,

de règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les

Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. Instar el Govern balear a preparar i presentar al

Parlament un canvi legislatiu en matèria d'activitats. La nova

regulació hauria de tenir en compte, entre altres, els punts

següents:

1) Que el projecte integrat es pugui presentar a nivell

d'obres amb un projecte bàsic que posteriorment s'haurà de

completar amb el preceptiu projecte d'execució.

2) Que les sancions previstes siguin incrementades en la

seva quantia ja que són molt baixes per la gravetat de les

actuacions infractores comeses. I que l'adopció de la mesura

cautelar de paralització es prevegi per simple fet de no tenir

el preceptiu títol habilitant i, per tant, s'elimini el requisit

addicional de creació de situacions de perill greu o risc per

als béns o per a la seguretat o suposi pertorbació rellevant

que afecti l'exercici de drets de tercers o la seva

tranquilAlitat.
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3) Que s'especifiquin quines són les activitats exemptes i es

reguli l'acreditació d'aquesta exempció i els seus efectes.

2. Instar els consells insulars a donar suport tècnic per a la

realització d'inspeccions en cas de no disposar de mitjans

suficients.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària accidental de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

La presidenta de la comissió:

María José Camps i Orfila.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre

de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei

RGE núm. 4330/15, relativa a actuacions de regulació i

control de les party boats en l'àmbit dels espais litorals

protegits amb presència de posidònia oceànica, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, i en concret la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, que prengui les mesures necessàries per fer

complir de forma urgent la prohibició expressa de realització

de party boats dins dels límits geogràfics del LIC Salines

d'Eivissa i Formentera, i que imposi les sancions oportunes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que en previsió de l'efecte cridada que es pot

produir per l'aplicació d'aquesta normativa a la resta d'indrets

del litoral de Formentera o indrets com la Reserva Natural d’Es

Vedrà i els illots de Ponent, i que es troben fora dels límits del

parc natural, es procedeixi a l'aprovació o a la modificació dels

plans de gestió de la resta dels LIC marítims amb la inclusió de

la mateixa prohibició expressa, en el termini màxim de sis

mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que, en el termini màxim d’un any, aprovi les

modificacions normatives adients en matèria de medi ambient,

a fi de prohibir l’activitat anomenada party boats en l'àmbit

dels espais naturals protegits de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que traslladi una petició formal, amb caràcter

d'urgència, a la Demarcació Provincial de Costes a efectes que

no autoritzi cap activitat d'excursió marítima en l'àmbit del

litoral de l'illa de Formentera i de l'illa d'Espalmador si no

compta amb l'informe favorable i preceptiu del consell insular,

així com amb els informes favorables preceptius dels òrgans

ambientals que depenen de la Conselleria de Medi Ambient.”

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Sílvia Limones i Costa.

El president de la comissió:

Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de setembre

de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei

RGE núm. 4307/15, relativa a tarifa de l'estacionament dels

aeroports, amb l'esmenta RGE núm. 5598/15, del Grup

Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

“1. El Parlament de les Illes Balears insta a retirar la tarifa

per estacionar a l’aparcament dels aeroports de Mallorca, de

Menorca i d’Eivissa durant els primers 30 minuts, temps

necessari per recollir o acomiadar familiars i/o amics a

l’aeroport, així com a revisar les actuals tarifes d’aparcament

de forma que aquestes es redueixin de forma substancial, tot i

que, si n’és el cas, açò impliqui revisar i/o renegociar els termes

de la corresponent concessió administrativa. 

 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a intervenir davant AENA i el Govern de l’Estat

per tornar endarrere aquest abús contra els ciutadans de les

Illes, i recrimina la passivitat de l’anterior govern respecte

d’aquesta actuació d’AENA.

3. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a revisar

l’actual sistema d’abonaments als pàrquings de vehicles

destinats als treballadors i a les treballadores de les distintes

empreses que operen a cadascun dels aeroports de les Illes

Balears. I l’insta a fer-ho de manera consensuada amb els

representants sindicals de les treballadores i dels treballadors

i sense tenir en compte, com ara, exclusivament el benefici

d’AENA, tot i que, si n’és el cas, açò impliqui revisar i/o

renegociar els termes de la corresponent concessió

administrativa.

4. El Parlament de les Illes Balears reclama a l'Estat la

gestió aeroportuària dels aeroports de Mallorca, de Menorca i

d’Eivissa, amb participació activa de les institucions de les

Illes.”

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Sílvia Limones i Costa.

El president de la comissió:

Baltasar Damián Picornell i Lladó.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, sobre les directrius generals de l'acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm.

4206/15 i 4298/15).
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A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2015, tengué

lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, qui, acompanyada de la secretària

general, dels directors generals de Pressupost i Finançament i

del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de l'interventor

general, de la directora de l'Agència Tributària de les Illes

Balears, del responsable de Premsa, del cap de Gabinet i de

l'assessora de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, davant la

Comissió de Salut, sobre les directrius generals de l'acció de

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern

(RGE núm. 4209/15 i 4287/15).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de setembre de 2015, tengué lloc la

compareixença de la Sra. Consellera de Salut, qui,

acompanyada de la secretària general, de les directores generals

de salut Pública i Participació i d'Acreditació, Docència i

Recerca en Salut, dels directors generals de Planificació,

Avaluació i Farmàcia, del Servei de Salut i de Consum, de la

cap de Gabinet, de la responsable de Comunicació i de

l'assessor tècnic, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, davant la Comissió d'Economia, sobre les directrius

generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves

àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del

Govern (RGE núm. 4212/15 i 4293/15).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2015, tengué lloc

la compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, qui, acompanyat de la secretària general, del director

general d'Energia, de la cap de Gabinet, de la cap de Premsa,

de l'assessor tècnic i de l'interlocutor parlamentari, informà

sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de

Turisme, sobre les directrius generals de l'acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord

amb el programa polític del Govern (RGE núm. 4204/15 i

4296/15).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2015, tengué lloc

la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,

Recerca i Turisme, qui, acompanyat del secretari general, de la

directora general de Turisme, de l'assessor tècnic i de la cap de

Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i

Indústria, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans, sobre les directrius generals de l'acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord

amb el programa polític del Govern (RGE núm. 4210/15 i

4288/15).

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre

de 2015, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de

Treball, Comerç i Indústria, qui, acompanyat dels directors

generals d'Ocupació i Economia i d'Indústria, de les directores

generals de Comerç i Empresa i de Treball, Economia Social

i Salut Laboral, de la secretària general, de la cap de Gabinet,

del cap de Premsa, de l'interlocutor parlamentari i comunicació

i d'un assessor, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

Compareixença del Sr. Conseller d'Educació i Universitat,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre les

directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en

les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa

polític del Govern (RGE núm. 4207/15 i 4301/15).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2015,

tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i

Universitat, qui, acompanyat dels directors generals de

Planificació, Ordenació i Centres, de Política Universitària i

d'Ensenyament Superior i d'Innovació i Comunitat Educativa,

de les directores generals de Personal Docent i de Formació
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Professional i Formació del Professorat, del cap d'Inspecció

Educativa, del delegat territorial de Menorca, del secretari

general tècnic, de l'assessora parlamentària, de la cap de

Gabinet, de la cap de Premsa i de l'adjunta del Gabinet de

Premsa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, d'acord amb els articles 130 i

següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la

Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups

Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei

15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa admet l'escrit RGE núm. 5982/15,

presentat pels grups parlamentaris esmentats, mitjançant el

qual se solAlicita que aquesta proposició de llei es tramiti pel

procediment d'urgència.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

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

Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears presenten la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA

LLEI 15/2010, DE 22 DE DESEMBRE, DE L'ENS

PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES

BALEARS

Aquesta proposició de llei es presenta al Parlament de les

Illes Balears amb la finalitat d’introduir dins la llei vigent una

sèrie de modificacions puntuals que es consideren

imprescindibles per garantir l’adequat funcionament i gestió de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Tot això,

mentre s’elabora i tramita una modificació més profunda que

comporti una revisió exhaustiva del text actual que l’adapti

definitivament al model de radiotelevisió que es pretén ateses

les circumstàncies del context sociocultural i les demandes

actuals de la ciutadania.

La modificació que es presenta pretén adaptar la producció

de continguts als nous formats d’Internet, recuperar la

internalització dels informatius i reforçar els principis de la

contractació pública en el funcionament de l’ens.

En relació amb la direcció de l’ens, convé especificar i

facilitar el procés d'elecció dels membres del Consell de

Direcció i del director o la directora general, la qual cosa es

dissenya establint una majoria qualificada de tres cinquenes

parts, idèntica a la que es requereix per al nomenament dels

membres dels òrgans constitucionals i estatutaris. Aquesta és

també la majoria que s’exigeix, en consonància, en els altres

supòsits en què la llei demanda una majoria qualificada per a la

presa d’acords.

Quant al règim jurídic dels membres de Consell de

Direcció, se subjecten les dietes als límits establerts anualment

a les llei de pressuposts. Així mateix, s’incrementa el control

del Consell de Direcció sobre la despesa de l’ens reduint la

quantia dels contractes i negocis jurídics que són competència

del director o la directora general.

Amb la finalitat d’introduir mesures de rendició de comptes

i de transparència, s'especifica el contingut de la memòria anual

i s’estableix l'obligació que es publiqui, a la vegada que

s’incrementen les obligacions d’oferir a la ciutadania

informació sobre els pressupostos i els comptes de l’ens a la

seva pàgina web.

L'apartat 2 de l'article 2 es modifica i queda amb la següent

redacció:

«2. La funció de servei públic es du a terme mitjançant la

producció i l’edició de continguts audiovisuals per a la seva

difusió multimèdia: televisió, ràdio i plataformes d’Internet,

amb una programació en obert de serveis connexos o

interactius coherents amb les finalitats esmentades en el

punt anterior.»

S'afegeix un nou apartat, el 5, a l'article 2 amb la següent

redacció:

«5. En tot cas, la funció de servei públic comporta que els

serveis informatius siguin elaborats per professionals de la

informació, de naturalesa laboral, que formin part del

personal propi de l’ens i que quedin sota la seva

responsabilitat. Aquest personal ha d’actuar d’acord amb

els principis d'independència professional i d’objectivitat

que distingeixen de manera perceptible allò que és

informació d’allò que és opinió.»

L'apartat 1 de l'article 11 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«1. La contractació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, de les societats filials i de les societats en les

quals participi majoritàriament,  d irectament o

indirectament, s’ha d'ajustar als principis de publicitat i

concurrència de la contractació pública, a excepció

d'aquells casos, en què la naturalesa de l'operació que s'hagi

de dur a terme per al compliment de la missió de l'ens, sigui

incompatible amb aquests principis.»

L'apartat 1 de l'article 14 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«1. El Consell de Direcció està integrat pel director o la

directora general i nou membres més, amb una composició

paritària entre dones i homes. Les persones que integren el
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Consell de Direcció han de tenir qualificació, experiència

i mèrits professionals rellevants.

L'article 15 es modifica i queda amb la següent redacció:

«1. Els membres del Consell de Direcció són elegits pel

Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si aquesta

majoria no és assolida en la primera votació, es procedirà

a una segona votació, en la qual la majoria absoluta serà

suficient per a l’elecció. Entre una i altra votació ha de

passar un mínim de un mes. El mateix procediment es durà

a terme quan pertoqui una renovació parcial d’acord amb el

que preveu aquesta llei.

2. El Parlament també designa la persona que ha d’ocupar

el càrrec de director o directora general de l’Ens i del

Consell de Direcció, per les mateixes majories que indica

el punt 1 d’aquest article.

3. En cap cas no són elegibles com a membres del Consell

de Direcció ni com a director o directora general els que

incorrin en els supòsits que preveu el punt 1.d) de l’article

17 següent, o hagin estat separats d’acord amb el que

estableixen els punts 2, 3 i 5 del mateix article.

4. El president o la presidenta del Parlament ordena la

publicació del nomenament del director o la directora i de

la resta de membres del Consell de Direcció en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

La promesa o el jurament del director o la directora i de

la resta de membres del Consell de Direcció es realitza

davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se'n publicat

el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

L'apartat 5 de l'article 18 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«5. Els membres del Consell de Direcció han de ser

retribuïts amb dietes que s'han de fixar reglamentàriament,

respectant en qualsevol cas els límits establerts per la llei de

pressuposts de la comunitat autònoma, i tenint en compte

els desplaçaments entre illes.»

La lletra h) de l'apartat 2 de l'article 19 es modifica i queda

amb la següent redacció:

«h) Aprovar els contractes, convenis i negocis jurídics que

superin els 300.000 i, sens perjudici de les competències

del director general en aquestes matèries.»

La lletra q) de l'apartat 2 de l'article 19 es modifica i queda

amb la següent redacció:

«q) Aprovar una memòria anual sobre el compliment de les

missions de servei públic i de les obligacions de caràcter

econòmic i financer assumides per l’Ens i les empreses

filials. La memòria ha d'incloure una fitxa tècnica de

cadascuna de les produccions contractades, amb el

pressupost d'execució, el nom de l'empresa que l'ha

realitzada i el director de la producció.»

L'apartat 3 de l'article 24 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«3. Els membres del Consell Assessor són elegits pel

Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un

mandat de quatre anys. Transcorregut un mes sense haver

aconseguit aquesta majoria, en serà suficient la majoria

absoluta. La condició de membre del Consell Assessor no

exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració,

llevat de la percepció de dietes per assistència a les

reunions. La percepció de les dietes es fixarà

reglamentàriament.»

L'apartat 2 de l'article 33 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«2. Aquestes compensacions no poden superar el cost net

del servei públic prestat en el corresponent exercici

pressupostari. Així mateix, en cap cas no superaran la

quantitat resultant d’aplicar un increment del 12% per

costos d’insularitat i pluriinsularitat al cost mitjà per

habitant de les televisions autonòmiques. Si per raons del

servei es fa indispensable superar aquesta quantitat, serà

necessària una proposta motivada del Govern i una

autorització del Parlament per majoria de tres cinquenes

parts del plenari.»

L’apartat 1 de l'article 35 es modifica i queda amb la

següent redacció:

«1. El personal al servei de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears i de les empreses filials prestadores es

regeix per la legislació laboral, sens perjudici de l’aplicació

de les normes de la legislació de la funció pública sobre la

contractació laboral. En tot cas, la selecció d’aquest

personal es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat

i publicitat.»

S'afegeix un nou apartat, el 5, a l'article 37, amb la següent

redacció:

«5. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'Ens

ha de trametre periòdicament al Parlament còpia de les

actes de les reunions del Consell de Direcció esteses pel

secretari o la secretària previstes a l'article 20, dirigides als

membres de la comissió parlamentària corresponent. »

S'afegeix un nou article, el 40, dins el Títol V, amb la

següent redacció:

«Article 40

Publicitat de la gestió de l'Ens

1. Els pressuposts de l'Ens, així com les memòries

elaborades pel Consell de Direcció s'han de publicar al web

de l'Ens un pic aprovades.

2. S'ha de publicar també al web de l'ens una versió dels

comptes anuals, en un format intelAligible per la ciutadania,

que detalli els principals costs, segregats per empreses

filials, així com l'origen dels recursos generats.

3. La publicació prevista als apartats anterior ha de ser

publicitada per l'Ens.»
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Disposició transitòria

1. Els membres actuals del Consell de Direcció finalitzaran el

seu mandat d'acord amb el previst a l'article 16 i a la disposició

transitòria primera de la Llei 15/2010.

2. El requisit de paritat previst a la nova redacció de l'article 14

de la Llei 15/2010 s'aplicarà sobre el conjunt dels nous

nomenaments realitzats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta

llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva

publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de setembre de 2015.

Els portaveus:

Pilar Costa i Serra (GP Socialista)

Alberto Jarabo i Vicente (GP Podem Illes Balears)

David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca)

Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca)

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, admet a tràmit les interpelAlacions

següents.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5648/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb els

desplaçaments de malalts a l'Hospital de referència de Son

Espases.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre política del Govern en relació amb els desplaçaments de

malalts a l'Hospital de referència de Son Espases.

Atès que el nou govern de les Illes Balears va acordar i

comprometre una sèrie d’accions vitals referents al benestar

social dels ciutadans de les Illes Balears, accions a les quals des

del Grup Parlamentari Popular donem suport i que han estat

prioritats de govern durant la passada legislatura.

Atès que l’anterior govern va signar un conveni que establia

que els malalts menorquins i de les illes Pitiüses i els seus

acompanyants, es poguessin allotjar en els apartaments de la

residència de Can Granada de Palma, habilitant un nou servei

amb tretze apartaments.

Atès que posar en marxa un servei provisional de residència

per a familiars i malalts de les illes menors és una de les

mesures prioritàries del govern del Consell Insular de Menorca

dins els 100 primers dies de mandat.

Atès que el Govern s’ha compromès a revisar les

compensacions que reben els malalts i familiars per pernoctació

i dietes durant els seus trasllats a l’Hospital de referència de

Son Espases.

Atès que la Conselleria de Salut del Govern balear s’ha

compromès a dotar amb més serveis l'Hospital Mateu Orfila de

Menorca, així com a l'Hospital Can Misses d'Eivissa, per tal

d'evitar desplaçaments.

Atès que l’Acord de Governabilitat per a les Illes Balears

signat per PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca

i PODEMOS diu a la pàgina 3: “Garantir la residència de

malalts i familiars de les Illes que s'han de desplaçar fora de la

seva illa de residència per rebre assistència mèdica pública".

Tenint en compte que durant la passada legislatura el

Govern balear i els consells insulars van treballar de manera

conjunta per tal de millorar el servei i el tractament que reben

els malalts que s’han de desplaçar a l’Hospital de Son Espases

i, de la mateixa manera, es van buscar solucions per evitar un

major nombre de desplaçaments; i donat que s’han anunciat

diferents accions per donar majors facilitats en els malalts.

Per tot l’exposat, el diputat del Grup Parlamentari Popular

solAlicita la interpelAlació de la Sra. Consellera de Salut en

relació amb les accions dutes a terme per millorar el servei de

trasllats, així com les mesures de futur.

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5628/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a docents

a la Conselleria d'Educació.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin percentatge de personal de la seu de la Conselleria

d'Educació és personal docent funcionari de carrera exercint

funcions d'administració general?

Palma, a 14 de setembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

B)

RGE núm. 5630/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a docents

amb funcions administratives.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants docents, funcionaris de carrera, exerceixen funcions

d'administració general a la seu de la Conselleria d'Educació?

Palma, a 14 de setembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

C)

RGE núm. 5633/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris

per obtenir la integració.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris segueix l'Administració de la comunitat

autònoma per certificar que un estranger en situació irregular

està integrat a la societat, de cara a l'obtenció del permís de

residència i feina per arrelament?

Palma, a 14 de setembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

D)

RGE núm. 5639/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

E)

RGE núm. 5640/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

F)

RGE núm. 5641/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXIV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

G)

RGE núm. 5642/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost dels

centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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H)

RGE núm. 5643/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXVI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut de Menorca el mes d'agost de

2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

I)

RGE núm. 5644/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXVII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera el mes

d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

J)

RGE núm. 5645/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXVIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes

d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

K)

RGE núm. 5646/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXIX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

L)

RGE núm. 5647/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XL).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes d'agost de

2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

M)

RGE núm. 5649/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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N)

RGE núm. 5650/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

O)

RGE núm. 5651/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXIV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

P)

RGE núm. 5652/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost dels

centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

Q)

RGE núm. 5653/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXVI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut de Menorca el mes de juliol de

2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

R)

RGE núm. 5654/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXVII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera el mes de

juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

S)

RGE núm. 5655/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXVIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes de

juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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T)

RGE núm. 5656/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXIX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

U)

RGE núm. 5657/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes de juliol de

2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

V)

RGE núm. 5658/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXXI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades a la Gerència d'Atenció

Primària de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

W)

RGE núm. 5659/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

X)

RGE núm. 5660/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

Y)

RGE núm. 5661/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XIV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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Z)

RGE núm. 5662/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost dels

centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AA)

RGE núm. 5663/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XVI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut de Menorca el mes d'agost de

2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AB)

RGE núm. 5664/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XVII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera el mes

d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AC)

RGE núm. 5665/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XVIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes

d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AD)

RGE núm. 5666/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XIX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AE)

RGE núm. 5667/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes d'agost de

2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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AF)

RGE núm. 5668/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XXI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades a la Gerència d'Atenció

Primària de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AG)

RGE núm. 5669/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (II).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AH)

RGE núm. 5670/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (III).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AI)

RGE núm. 5671/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (IV).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost de

l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AJ)

RGE núm. 5672/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost dels

centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AK)

RGE núm. 5673/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (VI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut de Menorca el mes de juliol de

2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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AL)

RGE núm. 5674/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (VII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera el mes de

juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AM)

RGE núm. 5675/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (VIII).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes de

juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AN)

RGE núm. 5676/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (IX).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AO)

RGE núm. 5677/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes de juliol de

2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AP)

RGE núm. 5678/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les hores

extra contractades (XI).

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades a la Gerència d'Atenció

Primària de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

AQ)

RGE núm. 5679/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera.

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 temps ha calculat el Govern per a la disminució de les

llistes d'espera?, quina serà la data d'inici i quin el percentatge

de descens previst? (relació descens/temps)

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.



290 BOPIB núm. 12 - 25 de setembre de 2015

AR)

RGE núm. 5680/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera (II).

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 cost en hores extres hospitalàries té calculades el

Govern per disminuir la llista d'espera?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AS)

RGE núm. 5681/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a facultat de medicina.

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 cost de la inversió inicial i el cost anual de

manteniment de la facultat de medicina anunciada per a 2016?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AT)

RGE núm. 5682/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels drets

professionals.

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 cost de la "recuperació dels drets professionals",

segons paraules de la mateixa conselleria de Salut?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AU)

RGE núm. 5683/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a centres sociosanitaris.

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 cost per illa de la construcció de centres

sociosanitaris a cadascuna? I quin és el cost per illa del seu

manteniment anual? Quina data té previst de posada en

funcionament?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AV)

RGE núm. 5684/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a residència per a

familiars a Son Espases.

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 cost de la residència per a familiars a Son

Espases i quina és la data prevista de posada en funcionament?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AW)

RGE núm. 5685/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut de

Can Misses.

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 cost i quina la data prevista de posada en

funcionament del nou centre de salut de Can Misses a Eivissa?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AX)

RGE núm. 5686/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del

copagament.

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.

Quan té previst eliminar el copagament de qualsevol tipus

segons el pacte de govern signat?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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AY)

RGE núm. 5687/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup  Parlamentari Popular, relativa a mesures

antiprivatitzadores.

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.

Pot informar de les mesures antiprivatitzadores que prendrà

la Conselleria de Salut d'acord amb el pacte de govern signat?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AZ)

RGE núm. 5688/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les hores extra contractades (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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre d'hores extres i el seu import o nombre i cost

global de les hores extres contractades a la Gerència d'Atenció

Primària de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

BA)

RGE núm. 5691/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del

document temporal d'atenció sanitària.

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 cost econòmic per a la implantació del document

temporal d'atenció sanitària?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

BB)

RGE núm. 5692/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura dels centres

de salut a les tardes.

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 cost econòmic per a l'obertura dels centres de

salut a les tardes i quina serà la data d'inici?

Palma, a 15 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

BC)

RGE núm. 5696/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a bitllets d'anada i tornada Balears-Península.

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.

Li consta a la conselleria si s'ha donat el cas que les

empreses que realitzen la connexió marítima entre les Balears

i la Península a alguns clients no els han volgut emetre el bitllet

únicament d'anada i, com a opció, només els han ofert comprar

anada i tornada?

Palma, a 14 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

BD)

RGE núm. 5737/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2011.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Mallorca al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BE)

RGE núm. 5738/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2012.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Mallorca al llarg de 2012?
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Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BF)

RGE núm. 5739/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2013.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Mallorca al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BG)

RGE núm. 5740/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2014.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Mallorca al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BH)

RGE núm. 5741/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2011.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Menorca al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BI)

RGE núm. 5742/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2012.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Menorca al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BJ)

RGE núm. 5743/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2013.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Menorca al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BK)

RGE núm. 5744/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2014.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Menorca al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BL)

RGE núm. 5745/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2011.

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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Quina ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Eivissa al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BM)

RGE núm. 5746/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2012.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Eivissa al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BN)

RGE núm. 5747/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2013.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Eivissa al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BO)

RGE núm. 5748/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2014.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Eivissa al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BP)

RGE núm. 5749/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2011.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Formentera al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BQ)

RGE núm. 5750/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2012.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Formentera al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BR)

RGE núm. 5751/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2013.

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 ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Formentera al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BS)

RGE núm. 5752/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014.

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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Quina ha estat la inversió real en serveis d'orientació laboral

a Formentera al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BT)

RGE núm. 5753/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

específiques per reduir les conseqüències de la sequera.

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.

Davant la reducció de la producció agrària i ramadera i

l'augment de costos de producció derivats de la sequera que

pateix Eivissa els darrers dos anys, té previstes la Conselleria

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca actuacions específiques

per reduir els efectes de caràcter econòmic que aquesta sequera

genera als ingressos de pagesos i ramaders eivissencs? 

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BU)

RGE núm. 5754/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2011 (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.

Quina ha estat la inversió real a Mallorca en escoles taller

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BV)

RGE núm. 5755/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2012 (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.

Quina ha estat la inversió real a Mallorca en escoles taller

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BW)

RGE núm. 5756/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2013 (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.

Quina ha estat la inversió real a Mallorca en escoles taller

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BX)

RGE núm. 5757/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2014 (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.

Quina ha estat la inversió real a Mallorca en escoles taller

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BY)

RGE núm. 5758/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2011 (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.

Quina ha estat la inversió real a Menorca en escoles taller

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

BZ)

RGE núm. 5759/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2012 (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió real a Menorca en escoles taller

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CA)

RGE núm. 5760/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2013 (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.

Quina ha estat la inversió real a Menorca en escoles taller

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CB)

RGE núm. 5761/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2014 (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.

Quina ha estat la inversió real a Menorca en escoles taller

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CC)

RGE núm. 5762/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2011 (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.

Quina ha estat la inversió real a Eivissa en escoles taller al

llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CD)

RGE núm. 5763/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2012 (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.

Quina ha estat la inversió real a Eivissa en escoles taller al

llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CE)

RGE núm. 5764/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2013 (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.

Quina ha estat la inversió real a Eivissa en escoles taller al

llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CF)

RGE núm. 5765/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2014 (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.

Quina ha estat la inversió real a Eivissa en escoles taller al

llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CG)

RGE núm. 5766/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2011 (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió real a Formentera en escoles taller

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CH)

RGE núm. 5767/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2012 (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.

Quina ha estat la inversió real a Formentera en escoles taller

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CI)

RGE núm. 5768/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2013 (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.

Quina ha estat la inversió real a Formentera en escoles taller

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CJ)

RGE núm. 5769/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014 (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.

Quina ha estat la inversió real a Formentera en escoles taller

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CK)

RGE núm. 5770/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2011 (II).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en cases d'oficis

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CL)

RGE núm. 5771/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2012 (II).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en cases d'oficis

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CM)

RGE núm. 5772/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2013 (II).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en cases d'oficis

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CN)

RGE núm. 5773/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2014 (II).

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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Quina ha estat la inversió real a Mallorca en cases d'oficis

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CO)

RGE núm. 5774/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2011 (II).

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 ha estat la inversió real a Menorca en cases d'oficis

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CP)

RGE núm. 5775/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2012 (II).

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 ha estat la inversió real a Menorca en cases d'oficis

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CQ)

RGE núm. 5776/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2013 (II).

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 ha estat la inversió real a Menorca en cases d'oficis

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CR)

RGE núm. 5777/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2014 (II).

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 ha estat la inversió real a Menorca en cases d'oficis

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CS)

RGE núm. 5778/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2011 (II).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en cases d'oficis al

llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CT)

RGE núm. 5779/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2012 (II).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en cases d'oficis al

llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CU)

RGE núm. 5780/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2013 (II).

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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Quina ha estat la inversió real a Eivissa en cases d'oficis al

llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CV)

RGE núm. 5781/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2014 (II).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en cases d'oficis al

llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CW)

RGE núm. 5782/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2011 (II).

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 ha estat la inversió real a Formentera en cases d'oficis

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CX)

RGE núm. 5783/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2012 (II).

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 ha estat la inversió real a Formentera en cases d'oficis

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CY)

RGE núm. 5784/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2013 (II).

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 ha estat la inversió real a Formentera en cases d'oficis

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

CZ)

RGE núm. 5785/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014 (II).

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 ha estat la inversió real a Formentera en cases d'oficis

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DA)

RGE núm. 5786/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2011 (III).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DB)

RGE núm. 5787/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2012 (III).

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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Quina ha estat la inversió real a Mallorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DC)

RGE núm. 5788/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2013 (III).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DD)

RGE núm. 5789/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Mallorca el 2014 (III).

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 ha estat la inversió real a Mallorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DE)

RGE núm. 5790/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2011 (III).

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 ha estat la inversió real a Menorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DF)

RGE núm. 5791/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2012 (III).

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 ha estat la inversió real a Menorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DG)

RGE núm. 5792/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2013 (III).

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 ha estat la inversió real a Menorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DH)

RGE núm. 5793/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Menorca el 2014 (III).

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 ha estat la inversió real a Menorca en tallers

d'ocupació al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DI)

RGE núm. 5794/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2011 (III).

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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Quina ha estat la inversió real a Eivissa en tallers d'ocupació

al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DJ)

RGE núm. 5795/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2012 (III).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en tallers d'ocupació

al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DK)

RGE núm. 5796/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2013 (III).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en tallers d'ocupació

al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DL)

RGE núm. 5797/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Eivissa el 2014 (III).

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 ha estat la inversió real a Eivissa en tallers d'ocupació

al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DM)

RGE núm. 5798/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2011 (III).

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 ha estat la inversió real a Formentera en tallers

d'ocupació al llarg de 2011?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DN)

RGE núm. 5799/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2012 (III).

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 ha estat la inversió real a Formentera en tallers

d'ocupació al llarg de 2012?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DO)

RGE núm. 5800/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2013 (III).

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 ha estat la inversió real a Formentera en tallers

d'ocupació al llarg de 2013?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DP)

RGE núm. 5801/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

polítiques actives a Formentera el 2014 (III).

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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Quina ha estat la inversió real a Formentera en tallers

d'ocupació al llarg de 2014?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DQ)

RGE núm. 5802/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2011, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DR)

RGE núm. 5803/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2012, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DS)

RGE núm. 5804/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2013, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DT)

RGE núm. 5805/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Mallorca durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2014, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DU)

RGE núm. 5806/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2011, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DV)

RGE núm. 5807/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2012, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DW)

RGE núm. 5808/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2013, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DX)

RGE núm. 5809/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Menorca durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Social Europeu al llarg de 2014, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DY)

RGE núm. 5810/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Social Europeu al llarg de 2011, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

DZ)

RGE núm. 5811/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Social Europeu al llarg de 2012, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EA)

RGE núm. 5812/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Social Europeu al llarg de 2013, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EB)

RGE núm. 5813/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Eivissa durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Social Europeu al llarg de 2014, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EC)

RGE núm. 5814/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Social Europeu al llarg de 2011, gestionada pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.
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ED)

RGE núm. 5815/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Social Europeu al llarg de 2012, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EE)

RGE núm. 5816/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Social Europeu al llarg de 2013, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EF)

RGE núm. 5817/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons europeus a Formentera durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Social Europeu al llarg de 2014, gestionada pel Govern

de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EG)

RGE núm. 5818/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Mallorca durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2011,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EH)

RGE núm. 5819/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Mallorca durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2012,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EI)

RGE núm. 5820/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Mallorca durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2013,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.
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EJ)

RGE núm. 5821/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Mallorca durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Mallorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2014,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EK)

RGE núm. 5822/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Menorca durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2011,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EL)

RGE núm. 5823/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Menorca durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2012,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EM)

RGE núm. 5824/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Menorca durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2013,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EN)

RGE núm. 5825/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Menorca durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Menorca del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2014,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EO)

RGE núm. 5826/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Eivissa durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2011,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.
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EP)

RGE núm. 5827/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Eivissa durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2012,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EQ)

RGE núm. 5828/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Eivissa durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2013,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

ER)

RGE núm. 5829/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Eivissa durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Eivissa del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2014,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

ES)

RGE núm. 5830/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Formentera durant el 2011.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2011,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

ET)

RGE núm. 5831/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Formentera durant el 2012.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2012,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EU)

RGE núm. 5832/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Formentera durant el 2013.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2013,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.
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EV)

RGE núm. 5833/15, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre

informació sobre Fons Europeu de Desenvolupament Regional

a Formentera durant el 2014.

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 ha estat la inversió real i justificada a Formentera del

Fons Europeu de Desenvolupament Regional al llarg de 2014,

gestionada pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

EW)

RGE núm. 5835/15, de la diputada Isabel M. Busquets i

Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa

a contractes de servei de menjadors escolars.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els criteris que s'estableixen per a la concessió de

contractes al servei de menjadors escolars?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Isabel M. Busquets i Hidalgo.

EX)

RGE núm. 5836/15, de la diputada Isabel M. Busquets i

Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa

a alumnes que fan ús del servei de menjador escolar.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Del total d'alumnes que hi ha escolaritzats a educació

infantil i primària a les Illes Balears quants fan ús del servei de

menjador, tant en xifres absolutes com percentualment, per illes

i per municipis?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Isabel M. Busquets i Hidalgo.

EY)

RGE núm. 5843/15, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació del

programa de reutilització de llibres de text.

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 i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la dotació pressupostària per als cursos

2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-15 del programa

de reutilització de llibres de text i material didàctic de la

Conselleria d'Educació? Es demana que la resposta inclogui la

quantitat pressupostada, la quantitat assignada i la quantitat

realment executada (és a dir, justificada i pagada) per a

cadascun dels cursos indicats.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

EZ)

RGE núm. 5844/15, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació de

les ajudes de menjador escolar.

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 i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la dotació pressupostària per als cursos

2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-15 de les ajudes

de menjador escolar de la Conselleria d'Educació? Es demana

que la resposta inclogui la quantitat pressupostada, la quantitat

assignada i la quantitat realment executada (és a dir, justificada

i pagada) per a cadascun dels cursos indicats.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

FA)

RGE núm. 5845/15, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació de

les ajudes individualitzades de transport escolar.

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 i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la dotació pressupostària per als cursos

2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-15 de les ajudes

individualitzades de transport escolar de la Conselleria

d'Educació? Es demana que la resposta inclogui la quantitat

pressupostada, la quantitat assignada i la quantitat realment
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executada (és a dir, justificada i pagada) per a cadascun dels

cursos indicats.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

FB)

RGE núm. 5846/15, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dotació del

programa Escola Matinera.

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 i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la dotació pressupostària per als cursos

2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-15 del programa

Escola Matinera de la Conselleria d'Educació? Es demana que

la resposta inclogui la quantitat pressupostada, la quantitat

assignada i la quantitat realment executada (és a dir, justificada

i pagada) per a cadascun dels cursos indicats.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

FC)

RGE núm. 5847/15, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa al programa

Escola Matinera.

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 i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Durant el curs 2014-15, la Conselleria d'Educació va

convocar el programa Escola Matinera per a l'obertura a la

comunitat educativa dels centres públics d'educació infantil,

educació primària i/o educació especial en horari no lectiu els

matins abans de començar la jornada escolar.

A les instruccions que regeixen el programa s'estableix que

els centres han de trametre la memòria corresponent a la

Secretaria Autonòmica d'Educació, Cultura i Universitats abans

del 27 de juny de 2015 i que, cada trimestre, han de trametre un

certificat de la mitjana d'alumnes usuaris del servei.

Es demana:

1. Quina ha estat la dotació pressupostària del programa i

la quantitat finalment executada en els exercicis 2013 i

2014?

2. Quants i quins centres i quants usuaris hi han participat?

Concretament; identificació dels centres que van

demanar-ho i, d'aquests, els que van obtenir-lo; nombre

d'alumnes usuaris previstos per a cadascun dels centres;

mitjana d'usuaris per trimestre de cada centre; quantitat

assignada a cadascun dels centres que van obtenir el

programa.

Es demana que la resposta es presenti en una taula en el

format següent o en qualsevol altre anàleg que permeti agrupar

i discriminar la informació amb els mateixos criteris.

Es demana la informació en paper i en suport digital (excel

o altre compatible).

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

FD)

RGE núm. 5849/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pacient a la Fundació Kovacs 2011.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs l'any

2011 per realitzar una intervenció neuroreflexoteràpica (se

solAlicita detall per mes)? Quin import per intervenció ha

abonat el Govern?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

FE)

RGE núm. 5850/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pacient a la Fundació Kovacs 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs l'any

2012 per realitzar una intervenció neuroreflexoteràpica (se

solAlicita detall per mes)? Quin import per intervenció ha

abonat el Govern?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

FF)

RGE núm. 5851/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pacient a la Fundació Kovacs 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505847
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sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs l'any

2013 per realitzar una intervenció neuroreflexoteràpica (se

solAlicita detall per mes)? Quin import per intervenció ha

abonat el Govern?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

FG)

RGE núm. 5852/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pacient a la Fundació Kovacs 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs l'any

2014 per realitzar una intervenció neuroreflexoteràpica (se

solAlicita detall per mes)? Quin import per intervenció ha

abonat el Govern?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

FH)

RGE núm. 5853/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a pacient a la Fundació Kovacs 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs l'any

2015 per realitzar una intervenció neuroreflexoteràpica (se

solAlicita detall per mes)? Quin import per intervenció ha

abonat el Govern?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

FI)

RGE núm. 5891/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 1.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades a la Gerència

d'Atenció Primària de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FJ)

RGE núm. 5892/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 2.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FK)

RGE núm. 5893/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 3.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FL)

RGE núm. 5894/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 4.

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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Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FM)

RGE núm. 5895/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 5.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

dels centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FN)

RGE núm. 5896/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 6.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes de juliol de

2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FO)

RGE núm. 5897/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 7.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera el mes de juliol de

2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FP)

RGE núm. 5898/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 8.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes de

juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FQ)

RGE núm. 5899/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 9.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes de juliol de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FR)

RGE núm. 5900/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 10.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost
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corresponent als Serveis Generals de l'Ibsalut el mes de juliol

de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FS)

RGE núm. 5901/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 11.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades a la Gerència

d'Atenció Primària de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FT)

RGE núm. 5902/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 12.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FU)

RGE núm. 5903/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 13.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FV)

RGE núm. 5904/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 14.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FW)

RGE núm. 5905/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 15.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

dels centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FX)

RGE núm. 5906/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 16.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes d'agost de

2014?
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Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FY)

RGE núm. 5907/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 17.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera el mes d'agost de

2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

FZ)

RGE núm. 5908/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 18.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes

d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GA)

RGE núm. 5909/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 19.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes d'agost de 2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GB)

RGE núm. 5910/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 20.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Generals de l'Ibsalut el mes d'agost de

2014?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GC)

RGE núm. 5911/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 21.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades a la Gerència

d'Atenció Primària de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GD)

RGE núm. 5912/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 22.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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GE)

RGE núm. 5913/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 23.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GF)

RGE núm. 5914/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 24.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GG)

RGE núm. 5915/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 25.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

dels centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GH)

RGE núm. 5916/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 26.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes de juliol de

2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GI)

RGE núm. 5917/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 27.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera el mes de juliol de

2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GJ)

RGE núm. 5918/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 28.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes de

juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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GK)

RGE núm. 5919/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 29.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes de juliol de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GL)

RGE núm. 5920/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 30.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Generals de l'Ibsalut el mes de juliol

de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GM)

RGE núm. 5921/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 31.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades a la Gerència

d'Atenció Primària de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GN)

RGE núm. 5922/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 32.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital Son Llàtzer de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GO)

RGE núm. 5923/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 33.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital d'Inca de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GP)

RGE núm. 5924/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 34.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Hospital de Manacor de Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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GQ)

RGE núm. 5925/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 35.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

dels centres hospitalaris que conformaven l'antiga GESMA de

Mallorca el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GR)

RGE núm. 5926/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 36.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes d'agost de

2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GS)

RGE núm. 5927/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 37.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera el mes d'agost de

2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GT)

RGE núm. 5928/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 38.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Universitari de Son Espases el mes

d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GU)

RGE núm. 5929/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 39.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes d'agost de 2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

GV)

RGE núm. 5930/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre i import de

les substitucions del personal sanitari contractat, 40.

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Generals de l'Ibsalut el mes d'agost de

2015?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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GW)

RGE núm. 5933/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

recaptació a través de l'ecotaxa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat té previst recaptar a través de l'ecotaxa?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

GX)

RGE núm. 5934/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

denúncies a Consum.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern fer un especial seguiment de les denúncies

presentades a Consum?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

GY)

RGE núm. 5935/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

residència per a familiars a Son Espases.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan té previst el Govern posar en funcionament la

residència per a familiars de malalts a Son Espases? Amb quin

pressupost compten?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

GZ)

RGE núm. 5936/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes

d'espera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina previsió té la Conselleria de Salut en relació amb la

reducció de les llistes d'espera? Com pensa reduir-les? Quin és

l'objectiu que s'ha marcat la conselleria al respecte?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HA)

RGE núm. 5937/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Hospital

de Manacor.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quant a l'envelliment de l'Hospital de Manacor, té previst

el Govern algun pla per fer-hi front?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HB)

RGE núm. 5938/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de

salut d'Es Banyer.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quant a l'envelliment del centre de salut d'Es Banyer de

Menorca, té previst el Govern algun pla per fer-hi front?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HC)

RGE núm. 5939/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes

d'aparcament a Son Espases per als treballadors.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern adoptar alguna mesura en relació amb les

tarifes d'aparcament per als treballadors de Son Espases?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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HD)

RGE núm. 5940/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures

per garantir la seguretat del personal sanitari.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa adoptar per garantir la seguretat del

personal sanitari?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HE)

RGE núm. 5941/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tràmits

de la targeta sanitària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La gestió de l'obtenció o la renovació de la targeta sanitària

serà de franc per a tots els ciutadans?, en cas afirmatiu, com es

pensa cobrir el dèficit pressupostari que es creï?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HF)

RGE núm. 5942/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones

integrades en el sistema informàtic sanitari de Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones s'han integrat en el sistema informàtic

sanitari a Balears des del dia en què va prendre possessió la

nova consellera?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HG)

RGE núm. 5943/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obtenció

de la targeta sanitària i utilització dels serveis de la sanitat

pública en relació amb els europeus residents.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la postura del Govern en relació amb els europeus

residents a l'hora d'obtenir la targeta sanitària i utilitzar els

serveis de la sanitat pública?

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

HH)

RGE núm. 5944/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones

amb dret a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre de persones amb dret a alguna prestació

del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 31 de maig?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HI)

RGE núm. 5945/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones

amb dret a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre de persones amb dret a alguna prestació

del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 31 de juliol?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HJ)

RGE núm. 5946/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones

amb dret a prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin era el nombre de persones amb dret a alguna prestació

del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 30 d'agost?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HK)

RGE núm. 5947/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

beneficiaris del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre de persones beneficiàries d'alguna

prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 31 de maig?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HL)

RGE núm. 5948/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

beneficiaris del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre de persones beneficiàries d'alguna

prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 31 de juliol?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HM)

RGE núm. 5949/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

beneficiaris del Sistema d'Autonomia i Atenció a la

Dependència, agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre de persones beneficiàries d'alguna

prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència,

desglossat per tipus de prestació a data de 30 d'agost?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HN)

RGE núm. 5950/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ordre de

regulació de l'accés al servei ocupacional per a persones amb

discapacitat per trastorn mental greu.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba l'Ordre per la qual es regula

l'accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat

per trastorn mental greu i la gestió de la llista d'espera de les

places d'aquest servei?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HO)

RGE núm. 5951/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de

convocatòria del Patronal de la Fundació d'Atenció a la

Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data es va convocar el primer Patronat de la

Fundació d'Atenció a la Dependència i Promoció de

l'Autonomia Personal d'aquesta legislatura?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

HP)

RGE núm. 5952/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de la

primera Junta Rectora del Consorci de Recursos

Sociosanitaris i Assistencials.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data es va convocar la primera Junta Rectora del

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials d'aquesta

legislatura?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.
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HQ)

RGE núm. 5955/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,

relativa a reciclatge de canyet.

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.

Tenen previst impulsar el reciclatge de canyet per la seva

conversió en paper o cartró?

Palma, a 18 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6006/15, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a cost anual del nivell 33.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quin cost anual té per a la comunitat autònoma de les Illes

Balears el pagament a determinat personal al servei de la

comunitat autònoma de les Illes Balears del complement de

destinació equivalent al de director general de l'Estat en

recompensa per haver ocupat anteriorment llocs de

responsabilitat com a alts càrrecs (nivell 33)?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

B)

RGE núm. 6007/15, del diputat Damián Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

seguretat en el transport públic d'autobús.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears prohibir que els

autobusos de línia regular finançats directament o indirectament

per fons públics puguin dur passatgers drets sense seient

assignat?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

El diputat:

Baltasar Damián Picornell i Lladó.

C)

RGE núm. 6008/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

inversions al dic de Son Blanc de Ciutadella.

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.

Quines inversions concretes pensa fer el Govern de les Illes

Balears al dic de Son Blanc de Ciutadella per garantir el servei

i la connectivitat del port amb el trànsit marítim?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

D)

RGE núm. 6009/15, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a informe jurídic d'adjudicació de la gestió del Palau

de Congressos.

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.

Per quin motiu s'encarregarà l'informe jurídic facultatiu

sobre la legalitat del concurs de gestió del Palau de Congressos

de Palma a la Universitat de les Illes Balears i no s'ha fet

l'encàrrec al Consell Consultiu de les Illes Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

E)

RGE núm. 6012/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora d'insonorització de

l'estació de generació de Gesa a Formentera.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures ha demanat el Govern a l'empresa Gesa

Endesa per tal que millori la insonorització acústica i la qualitat

de l'aire a la seva estació de generació de Ca Marí a

Formentera?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

F)

RGE núm. 6013/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes

Balears, relativa a ajudes a la dependència.

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.

Quin temps de demora hi ha actualment per fer efectives les

peticions d'ajudes a la dependència?

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

G)

RGE núm. 6014/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes Balears,

relativa a reunió del Govern amb el ministre Montoro.

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 presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quines són les accions concretes i immediates acordades a

la Comissió Mixta Bilateral d'Economia integrada pels governs

balear i central?

Palma, a 23 de setembre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

H)

RGE núm. 6015/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost

de la renda bàsica.

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.

Quin pressupost tindrà la renda bàsica per a l'any 2016?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

I)

RGE núm. 6016/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a irregularitats en els

contractes laborals del sector hoteler.

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.

El passat 29 de juliol el partit Podem, soci del Govern,

denuncià que 9 de cada 10 contractes laborals en el sector

hoteler presenten irregularitats i frau. Té el Govern dades que

avalin aquests fets?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

J)

RGE núm. 6017/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

suspensió de la instalAlació de dos ducs d'alba al port de

Ciutadella.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que la decisió de

suspendre la instalAlació de dos ducs d'alba al port de Ciutadella

ha estat una decisió política o tècnica?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

K)

RGE núm. 6018/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la

política agrària comunitària.

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.

Sr. Conseller, pot assegurar-nos que els pagesos de les Illes

Balears seran els primers d'Espanya, tal com ha succeït els

darrers anys, a rebre el 70% de l'avanç de les ajudes de la

política agrària comunitària?



320 BOPIB núm. 12 - 25 de setembre de 2015

Palma, a 22 de setembre de 2015.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

L)

RGE núm. 6019/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre

BIT de Menorca.

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.

En quina situació es troba el Centre BIT de Menorca?

Palma, a 22 de setembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

M)

RGE núm. 6020/15, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de la zona

portuària de Sant Antoni de Portmany.

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.

Quins mitjans pensa dedicar el Govern de les Illes Balears

a la neteja de tota la zona portuària de Sant Antoni de

Portmany?

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

N)

RGE núm. 6021/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de

la pressió fiscal.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Creu que beneficiarà les famílies i les empreses de Balears

l'increment de la pressió fiscal que planteja el Govern per a

l'any que ve?

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

O)

RGE núm. 6022/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament del

pressupost de l'Ibsalut.

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.

Quines mesures pensa prendre l'Ibsalut per gestionar

l'important desviament pressupostari el 2014, estimat, per la

Sindicatura de Comptes, en més de 130 milions d'euros?

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5695/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a establir l'obligació que les

secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per

funcionaris.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

És sabut per tothom que la política viu un important

descrèdit entre la ciutadania. Aquest descrèdit s’ha de cercar,

entre d’altres explicacions, en els casos de corrupció i d’abusos

dels responsables polítics de diferents àrees de govern. Aquests

casos de corrupció i d’abusos s’han produït sobretot en relació

amb la contractació pública d’obres i serveis. Un dels objectius

per recuperar prestigi i superar o minvar la desafecció cap a

l’activitat política és l’establiment de mecanismes que

assegurin més transparència, més imparcialitat i més

objectivitat en l’actuació dels poders públics.

Els secretaris generals de cada conselleria són òrgans amb

importants competències tant en la gestió del pressupost de la

conselleria com en la tramitació dels contractes públics. Per

tant, són un òrgan clau en la garantia de la transparència, la

imparcialitat i l’objectivitat en l’actuació administrativa.
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En aquests moments i d’ençà del naixement de la comunitat

autònoma l’any 1983 les secretaries generals han estat

ocupades per polítics nomenats pel corresponent govern i

lògicament en sintonia al color polític responsable del poder

executiu.

Fixar que aquestes secretaries generals siguin ocupades per

funcionaris de carrera i que el seu nomenament tengui una

durada temporal que no estigui en funció dels canvis de color

polític que es puguin i es vagin produint seria una manera de

poder introduir un plus de garanties de cara a evitar situacions

com les ocorregudes en el passat que són un insult per a la

ciutadania i el bé comú.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Instar el Govern balear a preparar, tramitar i aprovar tots

aquells canvis normatius i de procediment a fi i efecte que les

secretaries generals de cada conselleria hagin de ser

obligatòriament ocupades per funcionaris de carrera i que

aquest nomenament tengui una duració no inferior als 9 anys.

Palma, a 11 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, davant

la Comissió d'Economia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació són

corporacions de dret públic creades amb la finalitat de

representar, promocionar i defensar els interessos generals del

comerç, la indústria i la navegació així com també la prestació

de serveis a les empreses que en formen part.

Les cambres es configuren com a òrgans consultius i de

colAlaboració amb les administracions públiques, actuant com

institucions intermèdies entre aquestes administracions i les

empreses.

El 2014 es va aprovar la Llei bàsica de les Cambres de

comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i el seu objectiu era

reforçar el paper d'aquests organismes en el procés

d'internacionalització i impulsar la competitivitat de les

empreses espanyoles en colAlaboració amb l'Estat i les

comunitats autònomes. A més, la llei permet a les cambres

incentivar les contribucions voluntàries podent donar les

comunitats autònomes, si així ho estimen convenient, una major

representativitat en els òrgans de govern a les empreses que

hagin realitzat aquestes contribucions voluntàries a les cambres.

La Cambra de Comerç de Menorca es va crear el 1906 de

la mà de l'Ateneu Artístic, Científic i Literari de Maó. Tot això

va ser possible gràcies a la perseverança d'empresaris

menorquins que van assumir la responsabilitat de crear una

organització, emparada en el format públic administratiu, però

dotat de la direcció empresarial privada, com és la Cambra.

Amb el pas dels anys, la Cambra s'ha anat adaptant als

diferents temps creant nous serveis per donar resposta a les

empreses que la componen. Els serveis que actualment presta

la Cambra de Comerç de Menorca són: formació, estudis i

estadístiques, assessorament personalitzat, entre molts altres.

Fa pocs dies, va aparèixer en els mitjans de comunicació

que la Cambra de Comerç de Menorca no podia afrontar l'últim

trimestre de 2015 i, com a conseqüència, es veia abocada al

tancament.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a prendre les mesures necessàries per evitar el

tancament de la Cambra de Comerç de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a ajudar econòmicament la Cambra de Comerç de

Menorca.

Palma, a 16 de setembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 5841/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els

illots de llevant com a Reserva natural i marina, davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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 comissió.
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L’illot de Tagomago, situat al municipi de Santa Eulària, a

Eivissa, es troba en una situació especial: tot i ser un paratge

protegit, s’hi duen a terme una sèrie d’activitats que

perjudiquen seriosament l’entorn i generen diverses

problemàtiques.

Tagomago ara mateix és àrea natural d’especial interès,

forma part de la Xarxa Natura 2000 i té la declaració de LIC i

ZEPA. Aquest nivell de protecció, però, no ha estat obstacle

per als propietaris de l’illa per dur-hi a terme una sèrie

d’activitats que posen en perill tot l’ecosistema. La legislatura

passada ja es va parlar en aquesta mateixa cambra de les

activitats que es duien a terme a Tagomago. És evident, i així

ho han manifestat tècnics del Consell Insular d’Eivissa, que

totes aquestes activitats constitueixen una amenaça sense

precedents a la fauna de l'illot, especialment per a les aus

marines reproductores, i aquesta situació podria suposar una

pèrdua irreparable dels seus valors ecològics.

La situació actual, idò, és que l’illot de Tagomago es troba

en una situació dramàtica per la pressió turística i els usos

privats que hi tenen lloc i s’evidencia que és necessari

augmentar-hi la protecció. Per tot això, tant l’Ajuntament de

Santa Eulària com el Consell Insular d’Eivissa s’han manifestat

a favor de declarar la zona de Tagomago i també dels illots de

llevant Reserva natural i marina. A més a més, en l’acord del

Consell Executiu de la màxima institució eivissenca es declara

la voluntat de regular-hi els fondejos, que han augmentat de

manera notable en els darrers anys i que suposen un perill per

a la fauna marina; i d’eliminar el quiosc turístic, que

desenvolupa una activitat que no és pròpia d’una zona

d’especial protecció.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment i tenint en compte

que la responsabilitat de la gestió dels espais naturals correspon

al Govern de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista

fa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a iniciar les gestions, d’acord amb les demandes del

Consell Insular d’Eivissa, per a la declaració de Tagomago i els

illots de llevant com a Reserva Natural i Marina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a assegurar la dotació de recursos necessaris per a la

gestió d’aquesta Reserva Natural i Marina de Tagomago i els

illots de llevant.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a iniciar les actuacions per garantir que les activitats

que ara s’hi desenvolupen no generin danys irreparables a la

futura reserva.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 5842/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a quatre propostes sobre la Llei 23/2013, de

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, davant

la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 comissió.

El desplegament legislatiu i l’execució de la matèria de

règim local correspon a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, d’acord amb el que disposa l’article 11.2 de l’Estatut

d’Autonomia, dictat a l’empara del que estableix l’article

148.1.2 de la Constitució Espanyola.

En desenvolupament d’aquesta previsió estatutària, el

Parlament va aprovar la Llei 20/2006, de 15 de desembre,

municipal i de règim local de les Illes Balears. Una llei que

estableix les competències pròpies dels municipis de les Illes

Balears.

Una llei que diu a l’article 29, que, a més de les

competències derivades de la legislació bàsica de l’Estat i de

l’exercici de les que puguin ser delegades per l’Estat, per la

comunitat autònoma, pels consells i per altres administracions,

es garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que

seran exercides per aquestes entitats amb plena autonomia i

únicament subjectes al control de constitucionalitat i legalitat.

Aquest nucli de competències pròpies establert en el punt

2 d’aquest article 29, diu que els municipis de les Illes Balears

tenen en tot cas competències en matèries pròpies. No les

relacionarem totes, però si que en destacarem la següent:

“Regulació i prestació dels serveis d’atenció a les persones,

dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de

les polítiques d’acollida a persones immigrants”.

Continua dient aquest mateix article, en el seu punt tercer,

que la distribució de les responsabilitats administratives entre

les diverses administracions locals tindrà en compte la capacitat

de gestió i es regirà per les lleis aprovades pel Parlament de les

Illes Balears, observant en tot cas el principi de subsidiarietat

d’acord amb allò que estableix la Carta europea d’autonomia

local, el principi de diferenciació, les característiques que

presenta la realitat municipal i el principi de suficiència

financera.

Amb l’aprovació de La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es

procedeix a tocar l’estructura competencial establerta en la Llei

reguladora de les bases de règim local, envaint la competència

autonòmica de les Illes Balears i de la resta de comunitats

autònomes.

Davant aquesta situació resulta imprescindible un

pronunciament d’aquest parlament a favor de l’autonomia local

tal com estava configurada abans de l’aprovació de la Llei

27/2013. Un pronunciament que rebutgi la Llei de

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, perquè

suposa la vulneració de l’autonomia local, de les competències

de l’Estatut d’Autonomia, i perquè recentralitza el model

d’administració local.
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Així mateix, ens preocupen molt especialment els efectes

que aquesta llei pot tenir en l’atenció a les persones majors i als

infants. Ens preocupa que la llei del PP tracti els ajuntaments

com un problema quan són, normalment, la solució.

Per tots aquests, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la Llei 27/2013, de

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de

l'Administració Local perquè suposa la vulneració de

l'autonomia local i de les competències de l’Estatut

d’Autonomia de Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a derogar la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de

l’Administració Local.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a garantir l’exercici de les competències atribuïdes a les

entitats locals per la legislació autonòmica anterior a l’entrada

en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’ Estat

a millorar i augmentar el finançament que es destina als ens

locals per al desenvolupament de les polítiques socials.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,

relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30 hores,

davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca presenten la proposició no de llei

següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El Sistema Nacional de Salut s’organitza assistencialment

en dues estructures clarament diferenciades i complementàries

en les seves actuacions i objectius: atenció primària i atenció

hospitalària. Això permet garantir el dret constitucional a la

salut a través d’una concepció integral dels serveis sanitaris i en

la qual l’atenció primària constitueix la funció central. La base

de l’atenció sanitària on pivoten els sistemes nacionals de salut

és l’atenció primària, i aquests són els més eficients. El metge

de família és la porta al sistema sanitari i a l’atenció primària

es resolen la majoria de les necessitats de salut de la població,

prop del 90%.

Per assegurar l’equitat, és important millorar l’accessibilitat

geogràfica i per això és fonamental delimitar els espais

territorials que puguin permetre una adequada organització dels

serveis de salut, la seva integració i coordinació.

A nivell d’atenció primària hi ha l’equip d’atenció primària,

que és el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que

desenvolupen de forma continuada i compartida les funcions i

les activitats d’aquesta dins una comunitat.

Els centres de salut, l’estructura física i funcional on es

desenvolupen les quatre funcions de l’atenció primària: a)

funció d’atenció (promoció i protecció de la salut, prevenció de

la malaltia, l’assistència curativa, les cures palAliatives, la

rehabilitació i la participació en les tasques de reinserció

social); b) la gestió de l’atenció; c) la recerca i d) la docència

(grau, formació especialitzada i educació mèdica i continuada).

L’atenció primària té tres principis bàsics:

• Globalitat: integralitat, atenció independent, atenció a

llocs diferents, atenció coordinada i amb la visió clínica

assistencial, de gestió, docent i de recerca.

• Continuïtat: la relació amb la persona i família a llarg del

temps. La continuïtat és el resultat d’una relació clínica

compromesa i centrada amb la persona i mantinguda en el

temps, que està modulada pel context estructural i

organitzatiu en el qual té lloc l’activitat clínica.

• Accessibilitat: determina la possibilitat de realitzar unes

cures en salut, amb continuïtat i integrals. L’accessibilitat

determina l’equitat dels sistemes sanitaris i significa

l’absència de barreres (de tot tipus), que arribi informació

a la població, bona relació assistencial i per qualsevol tipus

de problema que afecti la salut.

Des dels anys noranta el sistema nacional de salut, l’Atenció

Primària de Salut, va passar, de tenir només horaris per atenció

al matí, a horaris d’obertura més amplis, per facilitar i millorar

l’accessibilitat dels ciutadans. Així els centres de salut tenien

un horari d’obertura i atenció a les persones entre les 8 i les 21

hores. Les unitats bàsiques de salut sempre tenen horari

d’atenció l’horabaixa, qualque dia per setmana. Aquesta

organització horària permet mantenir una àmplia accessibilitat.

Entre d’altres avantatges, permet al pacient no absentar-se de

la seva feina habitual, per necessitat d’assistència sanitària.

L’anterior legislatura, l’any 2012, el Govern de les Illes

Balears, del PP, va decidir tancar els centres de salut a les

17.30 hores, de manera generalitzada. Aquesta decisió

disminueix i compromet l’accessibilitat de les persones, de

manera molt important. Molts ciutadans tenen dret i necessitat

de ser atesos amb horari d’horabaixa.

De la mateixa manera hem de recordar que el PP va

suprimir la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, com

estructura funcional i de gestió, passant a una dependència de

les gerències hospitalàries. Aquestes dues mesures: tancament

dels centres de salut l’horabaixa i supressió de la GAP foren

incloses al Pla per l’equilibri econòmic de l’any 2012 pel PP.

Davant aquesta nova dificultat per anar al metge de família,

a la infermera o al pediatre, aquells que no podien accedir als

seus equips d’atenció primària demanden atenció urgent, als

serveis d’urgències d’atenció primària i hospitalària.
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Això suposa disminució de la longitudinalitat, dificulta la

possibilitat de fer activitats preventives i d’educació per la salut

i augmenta les visites a nivell hospitalari, el nombre

d’exploracions complementàries i augmenta la despesa

sanitària.

Així, en molts casos el pacient no s'havia d'absentar de la

seva feina habitual el matí, per passar a tenir dificultats per ser

atesos l’horabaixa en consulta a demanda, especialment els

treballadors actius o les persones que necessiten ser

acompanyades per ells. No oblidem que, donada la situació del

mercat laboral, molts treballadors no s’atreveixen a solAlicitar

permís per anar al centre de salut dins el seu horari laboral.

La formació de residents de Medicina Familiar i

Comunitària i de personal d’infermeria amb aquest nou horari

dificulta i redueix totes aquestes activitats de formació.

El PP va alAlegar un presumpte estalvi econòmic, que es va

denunciar com a fals i que posteriorment s’ha pogut comprovar

que la necessària contractació de substituts i altres despeses per

augmentar la cobertura assistencials dels PAC, ha suposat un

augment de la despesa.

Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants

presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

a paralitzar el tancament dels centres de salut a les 17.30 hores.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

a restablir l’horari habitual d’obertura dels centres de salut des

de les 8 a les 21 hores.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

a negociar amb els representants dels treballadors qualsevol

mesura que afecti els seus drets laborals.

Palma, a 17 de setembre de 2015.

Vicenç Thomàs i Mulet (GP Socialista).

Pilar Costa i Serra (GP Socialista).

Laura Camargo i Fernández (GP Socialista).

David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).

E)

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,

relativa a retirada de la taxa per a l'emissió de la targeta

sanitària, davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca presenten la proposició no de llei

següent perquè sigui tramitada davant comissió.

A finals de 2011 el Govern de les Illes Balears, govern del

PP, va anunciar que a la Llei de pressuposts de 2012 inclouria

una nova taxa. La taxa per l’emissió i/o renovació de la targeta

sanitària individual. Aquesta taxa és per a tots els ciutadans i

ciutadanes amb caràcter obligatori. Es va fixar una quantitat de

10i, quantitat arbitrària i no justificada pel cost de fabricació.

Aquesta mesura, que no s’ha aplicat a moltes comunitats

autònomes, va sorprendre perquè en cap moment el PP no ho

havia inclòs al seu programa electoral. Mai amb anterioritat no

s’havia fet pagar per obtenir la targeta sanitària individual.

Una nova taxa, una nova mesura del tot discriminatòria i

que atempta contra els principis d’universalitat, d’equitat i el

caràcter públic del nostre Sistema Nacional de Salut.

El pagament d’una quantitat, del tipus que sigui, suposa

gravar les persones i en un moment en què l’economia de les

persones i famílies es troba sota fortíssimes pressions

econòmiques.

És veritat que, posteriorment, determinats colAlectius es

varen poder beneficiar d’una reducció de pagament o de

l’exempció, però això no impedeix el nostre rebuig i la

injustícia de l’esmentada taxa.

Podem assegurar que el pagament de la taxa de 10i, que

els anys posteriors s’ha incrementat en funció de l’IPC, ha estat

el primer copagament sanitari al nostre país, imposat pel govern

del PP.

Consideram que el pagament d’aquesta va en contra dels

principis constitucionals dels ciutadans, i suposa una despesa

afegida i discriminatòria, sense excepcions, als que necessiten

i acudeixen al sistema sanitari públic.

Hem de recordar també que el Govern del PP va canviar el

concurs públic per a l’emissió de la targeta sanitària individual,

reduint el cost de l’emissió, però no va modificar el cost de la

taxa que paguen el ciutadans.

Una taxa és un preu que els ciutadans paguen com a

retribució d’un servei públic determinat i concret. Una de les

característiques d’una taxa és que no pot superar el preu/cost

real del servei i que la recaptació sols pot ser destinada al

servei públic pel qual s’ha establert la taxa. Cap d’aquestes

característiques no s’han complit aquests anys.

Després de quasi quatre anys de la implementació d’aquesta

taxa per a l’emissió i/o la renovació de la targeta sanitària

individual podem afirmar que no només discrimina, sinó que no

aporta cap dret ni cap prestació als ciutadans i les ciutadanes de

les Illes Balears. Tampoc als professionals sanitaris no els

aporta cap millora per a la seva pràctica assistencial. Totes les

promeses del PP, en relació amb les millores que aportava, no

s’han confirmat. Ni aporta seguretat clínica, ni incorpora

informació sanitària ni facilita la interoperabilitat a altres

comunitats autònomes.

Per tots els motius exposats els grups parlamentaris

sotasignants presentam la següent
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Proposició no de llei

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

Balears a suprimir la taxa per a l’emissió i/o la renovació de la

targeta sanitària individual.

Palma, a 18 de setembre de 2015.

Vicenç Thomàs i Mulet (GP Socialista).

Pilar Costa i Serra (GP Socialista).

Laura Camargo i Fernández (GP Socialista).

David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).

F)

RGE núm. 5968/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei

16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la

qualitat i la seguretat de les seves prestacions, davant la

Comissió de Salut.

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 comissió.

Al nostre país des de els anys vuitanta, amb la promulgació

de la Llei general de sanitat de l’any 1986, després amb la Llei

de cohesió de l’any 2003, i finalment amb la Llei general de

salut pública de l’any 2011, hem anat assolint un Sistema

Nacional de Salut que és un dels més eficients d’Europa en

terminis de despesa, de resultats en salut i en satisfacció dels

ciutadans.

El Partit Popular, aprovà el RD Llei 16/2012, de mesures

urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de

Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Un RD Llei aprovat per tramitació d’urgència i de manera

unilateral.

El PP ho va fer amb un objectiu, reduir el dèficit. No per la

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. La raó és realitzar

un canvi de model sanitari, amb nous copagaments, reducció de

la cartera de serveis, pèrdua de qualitat assistencial i l’entrada

de la gestió privada dins la sanitat pública. Sense oblidar de la

pèrdua de la universalitat de l’atenció sanitària, perquè el PP va

introduir canvis en relació amb el dret a l’atenció sanitària, que

ara només tenen els assegurats i els seus beneficiaris.

La introducció de nous copagaments vinculats a diferents

prestacions del Sistema Nacional de Salut ha suposat una

alteració qualitativa de gran magnitud en el model d’accés tant

als fàrmacs com als serveis i prestacions, fins aquest moments

gratuïts pels ciutadans doncs estaven finançats exclusivament

amb els imposts, plantejant canvis importants tant per als

malalts com per als professionals sanitaris que hi intervenen.

D’una banda, la modificació de la Llei 16/2003, de 28 de

maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, pel

RDL 16/2012, de 20 d’abril, ha permès la creació de la cartera

comuna suplementària (inclou la prestació farmacèutica,

ortoprotètica, i de productes dietètics, així com el transport

sanitari no urgent) i la cartera comuna de servei de serveis

accessoris (inclou totes aquelles activitats, serveis o tècniques,

sense caràcter de prestació, que no es consideren essencials i/o

que són coadjuvants o de suport per a la millora d’una

patologia de caràcter crònic), com dues noves modalitats de la

cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, amb

la característica de que ambdues estan subjectes d’aportació per

l’usuari.

D’altra banda, la modificació de la Llei 29/2006, de 26 de

juliol, de garanties i d’ús racional dels medicaments i de

productes sanitaris, al mateix Decret llei, ha establert, per

primer cop, el copagament farmacèutic pels pensionistes de la

Seguretat Social i els seus beneficiaris, a més d’augmentar, amb

caràcter general, el percentatge d’aportació de l’usuari en la

prestació farmacèutica ambulatòria.

Totes aquestes modificacions normatives han estat

adoptades per la via d’urgència mitjançant l’instrument del

decret llei i, per tant, al seu expedient no hi ha informes que ho

justifiquin en grau suficient als efectes d’aconseguir el text més

adequat a la finalitat cercada, ni els òrgans consultius ni altres

òrgan públics no varen poder pronunciar-se sobre aquests

canvis tan significatius. També es va obviar el tràmit

parlamentari dels grups polítics per exercir el seu dret

d’esmena.

L’adopció d’aquestes mesures no ha generat el mínim

consens polític, professional i dels ciutadans. Diferents

comunitats autònomes han pres mesures judicials en front

d’aquestes i nombroses societats científiques, organitzacions de

professionals sanitaris i de malalts, així com organitzacions

socials i de consumidors i d’usuaris, han manifestat el seu

rebuig a tots aquests nous copagaments.

L'1 de juliol de 2012 va entrar en vigor el nou copagament

en la prestació farmacèutica ambulatòria. No és coneix cap

informe oficial d’avaluació de l’impacte d’aquesta mesura.

Sabem que a les Illes Balears, durant el primer any d’aplicació

d’aquest nou copagament farmacèutic, els pensionistes han

pagat 10.7Mi i els actius uns 800.000i. Diversos estudis han

constatat que un de cada cinc pensionistes no recull tots els

medicaments que li han estat prescrits, amb modificació de

l’adherència terapèutica i els pertinents efectes en resultats de

salut. Organismes internacionals com l’OCDE i el Consell

d’Europa s’han dirigit al Govern d’Espanya per vetllar pels risc

en salut als colAlectius més vulnerables: pensionistes, malalts

crònics i malalts amb malalties rares o més febles

econòmicament.

Posteriorment, dia 1 d’octubre de 2013, va entrar en vigor

el copagament dels fàrmacs de dispensació hospitalària

ambulatòria.

El RD Llei 16/2012, entre altres coses, modifica l’aportació

dels beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria,

l’anomenat copagament farmacèutic, i introdueix el

copagament farmacèutic pels pensionistes per primera vegada.

Ara els pensionistes de la Seguretat Social paguen un 10%

del PVP, amb l’excepció de determinats colAlectius com són les

persones perceptores de pensions no contributives i d’altres

amb discapacitat. Les persones en actiu paguen també, com a

mínim, un 25% més del que pagaven, passant del 40 al 50% del

preu.



326 BOPIB núm. 12 - 25 de setembre de 2015

Aquestes persones pensionistes tenen establerts uns màxims

d’aportació en funció de la renda. Aquells amb renda inferior

a 18.000i a la declaració de l'IRPF tenen un límit màxim

d’aportació mensual de 8i. Aquells amb renda superior a

18.000i i inferior a 100.000i a la declaració de l'IRPF tenen

un límit màxim d’aportació mensual de 18i. Aquells amb

renda superior a 100.000i a la declaració de l'IRPF tenen un

límit màxim d’aportació mensual de 60i.

L’aportació de l’usuari es fa en el moment que es retira el

medicament de la farmàcia i l’administració es dóna un màxim

de sis mesos per reintegrar aquelles quantitats que superin els

màxims d’aportació que els pensionistes tenen establerts en

funció de la declaració de l'IRPF.

L’adopció d’aquestes mesures ha suposat la ruptura del

consens sobre la configuració del Sistema Nacional de Salut, ha

produït un ampli rebuig polític, professional i social

generalitzat i s’han generat desigualtats i iniquitats en

l’aplicació dels copagaments, així com els riscs en la salut. Tots

aquests fets fan urgent i oportú eliminar del nostre ordenament

jurídic els diferents copagaments sanitaris introduïts pel Reial

Decret Llei 16/2012 i el Reial Decret Llei 28/2012.

Atesa la finalitat d’evitar aquests efectes i de recuperar el

dret a l’assistència sanitària gratuïta com un dels pilars del

sistema sanitari espanyol i de retornar a la configuració de

l’anterior cartera de serveis.

Ateses totes aquestes raons, el Grup Parlamentari socialista

presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el RD Llei 16/2012

que imposa el copagament farmacèutic als pensionistes i a les

pensionistes, que són el sector més feble econòmicament i que

més requereix atenció sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a derogar el RD Llei 16/2012 i a suprimir el copagament

farmacèutic als i a les pensionistes.

Palma, 18 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

G)

RGE núm. 5971/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a esmenes als pressuposts generals de l'Estat, davant

la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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 comissió.

El passat 8 de setembre, a la reunió de la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts es va aprovar per unanimitat la següent

proposició no de llei:

Punt primer: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de l’Estat a incloure en els seus pressuposts

generals les inversions previstes a la disposició transitòria

novena de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de

reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.”

Punt segon: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a utilitzar els mitjans necessaris,

inclosa la via judicial, per exigir de l’Estat el compliment

de les inversions previstes a la disposició transitòria novena

de l’Estatut d’Autonomia.”

Precisament en aquests moments s’estan discutint al

Congrés dels Diputats els pressuposts generals de l’Estat per a

2016, moment clau per introduir aquestes inversions

estatutàries previstes al nostre Estatut d’Autonomia i complir

així amb el que es va aprovar a la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts. Per això, el PSIB té coneixement d’algunes

esmenes al projecte de PGE per a 2016 que demanen

precisament això, algunes presentades pel PSOE, amb la qual

cosa resultaria molt oportú votar-hi a favor. Entenem que seria

un d’aquests “mitjans necessaris” a què es referia el punt segon

de la proposició no de llei.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta els diputats elegits

per les Illes Balears al Congrés dels Diputats a votar a favor de

totes aquelles esmenes presentades als Pressuposts Generals de

l'Estat de 2016 tendents a donar compliment a l’acord unànime

pres a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, referent a les

inversions estatutàries.

Palma, 21 de setembre de 2015.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 5732/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Director

general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

sobre el nomenament del nou director de televisió de l'Ens

Públic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de setembre de 2015, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra i amb el punt 2n de la Resolució de

Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el

funcionament de la Comissió de Control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit

esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del Sr.

Director General de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control
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parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal

de retre comptes del nomenament del nou director de Televisió

de l'Ens Públic.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Creació d'una ponència en el si de la Comissió de

Reglament, d'estudi de les modificacions de la norma

reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la

cambra, millorar la seva transparència i afavorir la

participació dels ciutadans, la societat civil, les institucions i

les entitats acreditades. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de setembre de 2015, conformement amb l'acord adoptat pel

Ple de la cambra en sessió de dia 15 de setembre d'enguany

(publicat a aquest BOPIB), acorda la creació, en el si de la

Comissió de Reglament, d'una ponència d'estudi de les

modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar

el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i

afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, les

institucions i les entitats acreditades.

Així mateix, estableix que aquesta ponència tengui la

mateixa composició numèrica de les ponències de les

comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a

dir:

• 2 membres del Grup Parlamentari Popular.

• 2 membres del Grup Parlamentari Socialista.

• 1 membre del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

• 1 membre del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears.

• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

• 1 membre del Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Escrit RGE núm. 5636/15, complementat amb el RGE núm.

5977/15, de solAlicitud de compareixença, amb debat i votació

de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,

en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no

financera per a l'exercici de 2016, davant el Ple de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de setembre de 2015, admet a tràmit els escrits esmentats,

mitjançant els quals la consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques solAlicita la seva compareixença, amb debat i votació

davant el Ple, per tal de donar compliment al que disposa

l’article 6.2.b) de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de

finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en

relació amb la presentació del límit màxim de despesa no

financera per a l’exercici de 2016.

Així mateix la Mesa acorda que el debat es dugui a terme

d’acord amb l’establert per a les solAlicituds de compareixences

i finalitzi amb una ratificació, si escau, per part del Ple.

Palma, a 23 de setembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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