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AS) RGE núm. 1354/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 14. 1187
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AU) RGE núm. 1356/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 15. 1188

AV) RGE núm. 1357/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 16. 1188

AW) RGE núm. 1358/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 16. 1188
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BB) RGE núm. 1363/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 19. 1189

BC) RGE núm. 1364/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 19. 1189

BD) RGE núm. 1365/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 20. 1189

BE) RGE núm. 1366/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 20. 1189

BF) RGE núm. 1367/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 21. 1189

BG) RGE núm. 1368/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 21. 1189

BH) RGE núm. 1369/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 22. 1190
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contractacions a l'Hospital de Manacor, 22. 1190

BJ) RGE núm. 1371/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 23. 1190

BK) RGE núm. 1372/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 23. 1190

BL) RGE núm. 1374/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 24. 1190

BM) RGE núm. 1375/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 24. 1190

BN) RGE núm. 1376/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 25. 1190

BO) RGE núm. 1377/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 25. 1191
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BP) RGE núm. 1378/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 26. 1191

BQ) RGE núm. 1379/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 26. 1191

BR) RGE núm. 1380/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 27. 1191

BS) RGE núm. 1381/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 27. 1191

BT) RGE núm. 1382/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 28. 1191

BU) RGE núm. 1383/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 28. 1191

BV) RGE núm. 1384/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 29. 1192

BW) RGE núm. 1385/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 29. 1192

BX) RGE núm. 1386/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 30. 1192

BY) RGE núm. 1387/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 30. 1192

BZ) RGE núm. 1388/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 31. 1192

CA) RGE núm. 1389/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 31. 1192

CB) RGE núm. 1390/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 32. 1192

CC) RGE núm. 1391/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 32. 1193

CD) RGE núm. 1392/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 33. 1193

CE) RGE núm. 1393/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 33. 1193

CF) RGE núm. 1394/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 34. 1193

CG) RGE núm. 1395/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 34. 1193

CH) RGE núm. 1396/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 35. 1193

CI) RGE núm. 1397/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 35. 1193

CJ) RGE núm. 1398/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 36. 1194
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CK) RGE núm. 1399/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 36. 1194

CL) RGE núm. 1400/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 37. 1194

CM) RGE núm. 1401/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 37. 1194

CN) RGE núm. 1402/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 38. 1194

CO) RGE núm. 1403/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 38. 1194

CP) RGE núm. 1404/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 39. 1194

CQ) RGE núm. 1405/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 39. 1195

CR) RGE núm. 1406/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 40. 1195

CS) RGE núm. 1407/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 40. 1195

CT) RGE núm. 1408/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 41. 1195

CU) RGE núm. 1409/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 41. 1195

CV) RGE núm. 1410/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 42. 1195

CW) RGE núm. 1411/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 42. 1196

CX) RGE núm. 1412/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 43. 1196

CY) RGE núm. 1413/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 43. 1196

CZ) RGE núm. 1414/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 44. 1196

DA) RGE núm. 1415/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 44. 1196

DB) RGE núm. 1416/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 45. 1196

DC) RGE núm. 1417/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 45. 1196

DD) RGE núm. 1418/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 46. 1197

DE) RGE núm. 1419/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 46. 1197
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DF) RGE núm. 1420/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 47. 1197

DG) RGE núm. 1421/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 47. 1197

DH) RGE núm. 1422/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de

l'Hospital de Manacor, 48. 1197

DI) RGE núm. 1423/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 48. 1197

DJ) RGE núm. 1453/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb els treballadors

de Bimbo. 1197

DK) RGE núm. 1454/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per evitar el

tancament de Bimbo. 1198

DL) RGE núm. 1455/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contactes amb els

responsables de l'empresa Bimbo. 1198

DM) RGE núm. 1456/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per impedir el

tancament de l'empresa Bimbo. 1198

DN) RGE núm. 1457/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei d'indústria.

1198

DO) RGE núm. 1458/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'indústria. 1198

DP) RGE núm. 1459/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions en el marc del diàleg

social. 1198

DQ) RGE núm. 1460/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la marxa

de les empreses de les nostres illes. 1198

DR) RGE núm. 1461/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar el

tancament del sector industrial de les nostres illes. 1199

DS) RGE núm. 1462/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació de noves empreses

a les nostres illes. 1199

DT) RGE núm. 1463/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de tancament de Bimbo.

1199

DU) RGE núm. 1464/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 1. 1199

DV) RGE núm. 1465/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 2. 1199

DW) RGE núm. 1466/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 3. 1199

DX) RGE núm. 1467/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 4. 1199

DY) RGE núm. 1468/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 5. 1200

DZ) RGE núm. 1469/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives i

d'ocupabilitat, 6. 1200

EA) RGE núm. 1470/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la sinistralitat

laboral. 1200
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EB) RGE núm. 1471/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral en el

primer semestre de 2015. 1200

EC) RGE núm. 1472/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral en el segon

semestre de 2015. 1200

ED) RGE núm. 1473/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reorientar el

SOIB. 1200

EE) RGE núm. 1474/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB en

el primer semestre de 2015. 1200

EF) RGE núm. 1475/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB en

el segon semestre de 2015. 1201

EG) RGE núm. 1476/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'empreses.

1201

EH) RGE núm. 1477/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'autocupació.

1201

EI) RGE núm. 1478/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la precarietat

laboral. 1201

EJ) RGE núm. 1479/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del departament

d'intermediació laboral. 1201

EK) RGE núm. 1480/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'activitat de

la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 1201

EL) RGE núm. 1481/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves formes jurídiques

d'empresa. 1201

EM) RGE núm. 1482/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació. 1202

EN) RGE núm. 1483/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB el

gener de 2016. 1202

EO) RGE núm. 1484/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei d'indústria.

1202

EP) RGE núm. 1490/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Mallorca (I). 1202

EQ) RGE núm. 1491/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Menorca (I). 1202

ER) RGE núm. 1492/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Eivissa (I). 1202

ES) RGE núm. 1493/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Formentera (I). 1202

ET) RGE núm. 1494/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Mallorca (II). 1203

EU) RGE núm. 1495/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Menorca (II). 1203

EV) RGE núm. 1496/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Eivissa (II). 1203

EW) RGE núm. 1497/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Formentera (II). 1203
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EX) RGE núm. 1498/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Mallorca (III). 1203

EY) RGE núm. 1499/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Menorca (III). 1203

EZ) RGE núm. 1500/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Eivissa (III). 1203

FA) RGE núm. 1501/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels centres de salut

a Formentera (III). 1204

FB) RGE núm. 1554/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores, 7. 1204

FC) RGE núm. 1555/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores, 8. 1204

FD) RGE núm. 1559/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de

colAlaboració amb Balearia (I). 1204

FE) RGE núm. 1560/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de

colAlaboració amb Balearia (II). 1204

FF) RGE núm. 1561/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret d'instalAlacions

juvenils. 1204

FG) RGE núm. 1562/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de la

Conferència sectorial en matèria de joventut. 1205

FH) RGE núm. 1563/16, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dessaladores

ACUAMED a la CAIB. 1205

FI) RGE núm. 1564/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions o

ajudes a la Federació balear de futbol el 2011. 1205

FJ) RGE núm. 1565/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions o

ajudes a la Federació balear de futbol el 2012. 1205

FK) RGE núm. 1566/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions o

ajudes a la Federació balear de futbol el 2013. 1205

FL) RGE núm. 1567/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions o

ajudes a la Federació balear de futbol el 2014. 1205

FM) RGE núm. 1568/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions

o ajudes a la Federació balear de futbol el 2015. 1206

FN) RGE núm. 1570/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit d'ibsalut el 2015.

1206

FO) RGE núm. 1571/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup assessor per a la

coordinació sociosanitària. 1206

FP) RGE núm. 1572/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució d'espais de l'antic

Hospital Can Misses. 1206

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1642/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a matança de

cabres a Es Vedrà. 1206

B) RGE núm. 1664/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les cabres a l'illa

d'Es Vedrà. 1206
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C) RGE núm. 1678/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous horaris als centres

de salut. 1207

D) RGE núm. 1763/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatges de l'IMSERSO a i des de

les Pitiüses. 1207

E) RGE núm. 1816/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

facultat de medicina. 1207

F) RGE núm. 1817/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impost

turístic geogràfic. 1207

G) RGE núm. 1820/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrecs de confiança a

la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. 1207

H) RGE núm. 1821/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament de l'impost turístic

a ports i aeroports. 1208

I) RGE núm. 1822/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la llista d'espera

quirúrgica. 1208

J) RGE núm. 1823/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la

processionària. 1208

K) RGE núm. 1824/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears.

1208

L) RGE núm. 1825/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria de

transparència. 1208

M) RGE núm. 1826/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model turístic del

Govern. 1208

N) RGE núm. 1827/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a selectivitat. 1208

O) RGE núm. 1834/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a desertització

industrial. 1209

P) RGE núm. 1835/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a processionària

del pi. 1209

Q) RGE núm. 1836/16, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a virus Zika.

1209

R) RGE núm. 1837/16, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments Kalise-Menorquina. 1209

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1426/16, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

borsins d'ibsalut, davant la Comissió de Salut. 1209

B) RGE núm. 1535/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 1, davant la Comissió de Salut. 1210

C) RGE núm. 1536/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 2, davant la Comissió de Salut. 1210

D) RGE núm. 1537/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de

la seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 3, davant la Comissió de Salut. 1210

E) RGE núm. 1538/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 4, davant la Comissió de Salut. 1210
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F) RGE núm. 1539/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 5, davant la Comissió de Salut. 1210

G) RGE núm. 1540/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de

la seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 6, davant la Comissió de Salut. 1210

H) RGE núm. 1541/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de

la seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 7, davant la Comissió de Salut. 1211

I) RGE núm. 1542/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 8, davant la Comissió de Salut. 1211

J) RGE núm. 1543/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 9, davant la Comissió de Salut. 1211

K) RGE núm. 1544/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració de

la seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris, 10, davant la Comissió de Salut. 1211

L) RGE núm. 1557/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius que es pensen

iniciar o millorar aquest any, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1211

M) RGE núm. 1558/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per a la millora i

l'adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1211

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1594/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,

relativa a prescripció infermera i RD 954/2015. 1212

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1260/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al foment de la natalitat, davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans. 1213

B) RGE núm. 1427/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exigències de seguiment al Ministeri de Foment de les condicions

de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic per als vols a les rutes entre illes, davant la Comissió de Turisme. 1214

C) RGE núm. 1428/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació del vehicle privats en el descompte de resident en

el transport marítim, davant la Comissió de Turisme. 1216

D) RGE núm. 1534/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a qualitat turística i qualitat laboral, davant la Comissió

de Turisme. 1216

E) RGE núm. 1556/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atacs indiscriminats a Iemen i manteniment del bloqueig naval,

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 1217

F) RGE núm. 1569/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls i protecció de marca de productes agraris, davant la

Comissió d'Economia. 1217

G) RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i pagament de triennis al professorat

associat de la UIB i millora de les seves condicions laborals, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1218

H) RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 1219

I) RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'esport adaptat, davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports. 1220

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A PREGUNTES

A) A la InterpelAlació RGE núm. 5648/15, presentada  pel diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els desplaçaments de malalts a l'Hospital de referència de Son Espases. 1220
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B) A les Preguntes RGE núm. 6038/15 i 6039/15, presentades per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relatives a nomenament del nou subdirector de personal de l'Ibsalut i a nomenament de la nova subdirectora de

Gestió i Serveis de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 1221

C) A la Pregunta RGE núm. 6515/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a cost del compromisos signats en el pacte de Govern per a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 1221

D) A la Pregunta RGE núm. 6911/15, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a cobrament  ilAlegal d'alts càrrecs del Govern de Bauzá (III). 1222

E) A les Preguntes RGE núm. 7392/15 a 7397/15, presentades per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a paralització de l'adjudicació d'habitatges d'ús social; a  prestació de serveis al més desfavorits; a serveis

d'intermediació per garantir el dret de l'habitatge; a habitatges buits d'entitats financeres; a servei d'habitatges buits i a servei d'habitatges

buits ( 2). 1222

F) A la Pregunta RGE núm. 7406/15, presentada per la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pagament al Consell de Mallorca de la bestreta de 125 milions d'euros. 1223

G) A les Preguntes RGE núm. 7931/15 i 7932/15, presentades per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relatives a nomenament del coordinador assistencial d'atenció a l'usuari a l'Ibsalut, 1 i 2. 1223

H) A les Preguntes RGE núm. 8185/15, 8186/15,8196/15 i 8198/15,  presentades per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a Policia Local d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 1223

I) A les Preguntes RGE núm. 8187/15 a 8194/15, presentades per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relatives a Policia Nacional Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca; Guàrdia Civil Eivissa, Formentera, Mallorca

i Menorca. 1223

J) A la Pregunta RGE núm. 8195/15, presentada per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a Cas Serres. 1224

K) A la Pregunta RGE núm. 8298/15, presentada pel diputat Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures contra la pobresa infantil. 1224

L) A les Preguntes RGE núm. 8301/15 a 8303/15 i 8305/15, presentades pel diputat Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a actuacions del Govern en desnonaments, a colAlaboració amb ajuntaments per lluitar contra

desnonaments, a habitatges de lloguer per colAlectius vulnerables i a ajudes per lloguer. 1224

M) A la Pregunta RGE núm. 8304/15, presentada pel diputat Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a lluita contra la pobresa energètica. 1224

N) A la Pregunta RGE núm. 8320/15, presentada per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures contra la vespa asiàtica. 1225

O) A la Pregunta RGE núm. 8321/15, presentada per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures de contenció davant la Xilella Fastidiosa. 1226

P) A la Pregunta RGE núm. 8322/15, presentada pel diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

viatge a Madrid de la consellera de Salut. 1226

Q) A les Preguntes RGE núm. 8385/15 i 8386/15, presentades per la diputada Sra. Sara Ramón i Rosselló, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a eliminació de l'amiant de diversos centres educatius d'Eivissa i centres escolars amb amiant a les Illes Balears.

1226

R) A la Pregunta RGE núm. 8494/15, presentada per la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a compliment acord concertada. 1227

S) A la Pregunta RGE núm. 8557/15, presentada per la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a productores,contractes i programes per al 2016. 1227

T) A les Preguntes RGE núm. 8642/15 a 8649/15, presentades pel diputat Sr. Xico Tarrés i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conservació i manteniment al Port de Sant Antoni de Portmany 2012, 2013, 2014 i 2015; a inversió total en conservació i

manteniment al Port de Sant Antoni de Portmany 2012, 2013, 2014 i 2015. 1227
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U) A les Preguntes RGE núm. 8652/15 i 8653/15, presentades pel diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,

relatives a oficina anticorrupció (I) i oficina anticorrupció (II). 1227

V) A la Pregunta RGE núm. 8655/15, presentada pel diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

començament de la reparació de l'emissari de Talamanca. 1227

W) A la Pregunta RGE núm. 8794/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a accions per eradicar la proliferació del Becut Vermell a l'illa d'Eivissa. 1227

X) A la Pregunta RGE núm. 8795/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantificació de palmeres afectades pel becut vermell a Eivissa. 1228

Y) A la Pregunta RGE núm. 8796/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantificació de les palmeres afectades pel becut vermell a Mallorca. 1228

Z) A la Pregunta RGE núm. 8797/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantificació de les palmeres afectades pel becut vermell a Menorca. 1228

AA) A la Pregunta RGE núm. 8798/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a quantificació de les palmeres afectades pel becut vermell a Formentera. 1228

AB) A la Pregunta RGE núm. 8799/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a estat de la bassa de Sa Rota a Santa Eulària del Riu. 1229

AC) A la Pregunta RGE núm. 8800/15, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ús de la bassa de Sa Rota a Santa Eulària del Riu. 1229

AD) A les Preguntes RGE núm. 8805/15 i 8806/16, presentades per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a pràctiques FP i ràtios FP. 1229

AE) A la Pregunta RGE núm. 8807/15, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a ràtios. 1229

AF) A la Pregunta RGE núm. 9581/15, presentada pel diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a targetes sanitàries emeses a no residents. 1229

AG) A les Preguntes RGE núm. 9586/15 a 9589/15, presentades per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a places ocupades a la residència Sa Serra i a places ocupades a la residència Sa Serra 2 a 4.

1229

AH) A les Preguntes RGE núm. 9590/15 a 9592/15, presentades per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a places ocupades a la residència de Can Raspalls i a places ocupades a la residència de Can Raspalls

1 i 2. 1230

AI) A les Preguntes RGE núm. 9700/15 a 9703/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (I a IV). 1230

AJ) A les Preguntes RGE núm. 9704/15 a 9707/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (V a VIII). 1230

AK) A les Preguntes RGE núm. 9709/15 a 9711/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (IX a XII). 1230

AL) A les Preguntes RGE núm. 9712/15 a 9715/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (XIII a XVI). 1231

AM) A les Preguntes RGE núm. 9716/15 a 9719/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (XVII a XX). 1231

AN) A les Preguntes RGE núm. 9720/15 a 9723/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (XXI a XXIV). 1231

AO) A les Preguntes RGE núm. 9724/15 a 9727/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat turística (XXV a XXVIII). 1231
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AP) A la Pregunta RGE núm. 9904/15, presentada pel diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a medalla al mèrit del turístic de l'Estat. 1231

AQ) A la Pregunta RGE núm. 9935/15, presentada pel diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a import total operacions comunicades per la Intervenció General de la CAIB a l'Administració General de l'Estat.

1231

AR) A la Pregunta RGE núm. 9936/15, presentada pel diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a import total operacions pendents de pagament. 1232

AS) A la Pregunta RGE núm. 10154/15, presentada pel diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

edifici de la Conselleria de Salut. 1232

AT) A la Pregunta RGE núm. 10155/15, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici

de la Conselleria de Salut 2. 1232

AU) A la Pregunta RGE núm. 10156/15, presentada pel diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a edifici de la Conselleria de Salut 3. 1232

AV) A la Pregunta RGE núm. 10157/15, presentada pel diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a edifici de la Conselleria de Salut 4. 1232

AW) A la Pregunta RGE núm. 10158/15, presentada pel diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a edifici de la Conselleria de Salut 5. 1232

AX) A les Preguntes RGE núm. 10220/15 a 10228/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a procés de conversió a gestió indirecta a ports de l'illa de Mallorca, Menorca i Eivissa; procés de conversió a gestió

indirecta a ports de l'illa de Mallorca, Menorca, i Eivissa a partir de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014; i a ports de l'illa de Mallorca,

Menorca i Eivissa gestionats de manera indirecta. 1232

AY) A les Preguntes RGE núm. 10229/15 a 10243/15, presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a cost efectiu compensació del descompte de resident a la ruta marítima Menorca-Mallorca els anys 2011, 2012,

2013, 2014, 2015; cost efectiu compensació del descompte de resident a la ruta marítima Eivissa-Mallorca els anys 2011, 2012, 2013,

2014, 2015; cost efectiu compensació del descompte de resident a la ruta marítima Formentera-Eivissa els anys 2011, 2012, 2013, 2014,

2015; a deute acumulat amb les companyies navilieres en les rutes marítimes entre Menorca i Mallorca, Eivissa i Mallorca i Eivissa i

Formentera. 1233

AZ) A la Pregunta RGE núm. 10383/15, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El

Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures en salut mental a Eivissa i Formentera. 1234

BA) A la Pregunta RGE núm. 10402/15, presentada per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aportacions fetes a la COP 21 Paris France Sustainable Innovation Forum 2015. 1234

BB) A les Preguntes RGE núm. 10403/15 i 10404/15, presentades per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a certificat d'energia verda i certificat d'energia verda 2. 1235

BC) A les Preguntes RGE núm. 10420/15 i 10421/15, presentades per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a urbanitzacions, nuclis urbans i rurals que han solAlicitat la legalització. Cases ilAlegals que s'han acollit

a la seva legalització mitjançant la LOUS. 1235

BD) A la Pregunta RGE núm. 10898/15, presentada pel diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cost IB3 de la Nit de la Cultura. 1235

BE) A les Preguntes RGE núm. 693/16 a 697/16, presentades pel diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca, pendent de pagament al Consell Insular de Menorca, pendent

de pagament al Consell Insular d'Eivissa, pendent de pagament al Consell Insular de Formentera i pendent de pagament als ajuntaments.

1235

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1261/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, sobre l'anunci fet pel Govern de les Illes Balears de demanar a l'Estat la condonació de 700 milions d'euros

del deute. 1235
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3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm.1445/16, 1434/16 i 1440/15.

1236

4. INFORMACIONS

A) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Socialista. 1236

B) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Popular. 1236

C) Canvis en la composició de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 1236

D) Renúncia al càrrec de secretari/secretària de diverses comissions per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

1236

E) Nomenament de funcionaris interins. 1237
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 26 de gener de 2016, aprovà la Llei de

modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització

lingüística a les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1986, DE 29

D’ABRIL, DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei

3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, va introduir a la seva disposició

final primera una important modificació de la Llei 3/1986, de

29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

La llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes

Balears continua essent una llengua que requereix del suport i

la implicació de les nostres institucions. La modificació de la

normativa en qüestió tan sensible sempre s’ha de fer de manera

equilibrada, serena i consensuada. Atès que la Llei 9/2012 no

va reunir aquests requisits, el més prudent és retornar a la

situació anterior a aquesta modificació recuperant el pacte que

es va establir entre tots els partits amb representació

parlamentària l’any 1986.

Article únic 

Es modifica la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització

lingüística a les Illes Balears, en els termes següents:

1. Es modifica l’apartat 2, lletra a) de l’article 1, que queda

amb la redacció següent:

"2. Són, per tant, objectius de la llei:

a) Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana

en l’àmbit oficial i administratiu."

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que queda amb la

redacció següent:

"1. El català, com a llengua pròpia de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern

autònom, del Parlament i dels consells insulars i, en

general, de l'administració pública, de l'administració local

i de les corporacions i institucions públiques dependents de

la comunitat autònoma."

3. Es modifica l’article 8, que queda amb la redacció següent:

"1. Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua catalana,

oralment o per escrit, en les seves relacions amb

l'administració pública a l'àmbit territorial de la comunitat

autònoma.

2. Les còpies o certificacions expedides per les entitats

públiques de la comunitat autònoma s'han d'expedir en

català, llevat del cas que l'interessat o la persona o l'entitat

que les requereixen en solAlicitin la versió castellana.

3. A les Illes Balears les actuacions administratives són

vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que sigui la

llengua oficial emprada."

4. Es dota de contingut l’article 9, que queda amb la redacció

següent:

"1. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears

ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús

normal de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les

activitats administratives dels òrgans de la seva

competència.

2. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears

ha de promoure la normalització de la llengua catalana,

oralment o per escrit, als registres públics no dependents de

la comunitat autònoma.

3. Els consells insulars i les corporacions locals han de

regular l'ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la seva

competència d'acord amb els principis i les normes

d'aquesta llei."

5. Es modifica l’article 14, que queda amb la redacció següent:

"1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única

forma oficial la catalana.

2. Correspon al Govern de la comunitat autònoma o als

consells insulars, d'acord amb l'assessorament de la

Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials

dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de

comunicació interurbanes en general i topònims de la

comunitat autònoma. Els noms de les vies urbanes han

d'ésser determinats pels ajuntaments corresponents, també

amb l'assessorament esmentat, donant preferència a la

toponímia popular tradicional i als elements culturals

autòctons.

3. Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes

i la retolació ha de concordar amb elles. El Govern de la

comunitat autònoma ha de reglamentar la normalització de

la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes

internacionals que l'Estat hagi subscrit."

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda amb la

redacció següent:

"1. A fi de fer efectius els drets reconeguts a l'articulat de la

present llei, els poders públics han de promoure les

corresponents mesures de cara a la progressiva capacitació

del personal de l’administració pública i dels ens que
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integren el sector públic de les Illes Balears, en l'ús de la

llengua catalana.”

7. Es modifica l’article 34, que queda amb la redacció següent:

"1. El Govern de la comunitat autònoma assegurarà l'ús de

la llengua catalana en totes les funcions i activitats de caire

administratiu que realitzin les institucions i els organismes

que en depenen.

2. Igualment, han de procedir els consells insulars i les

corporacions locals, d'acord amb les disposicions de la

present llei.

3. Les bases de convocatòria per a la provisió de places en

l'administració de la comunitat autònoma i en les

corporacions locals inclouran una referència expressa al

coneixement de la llengua catalana."

Disposició addicional única

Modificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim

jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears

Es modifica la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic

de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en els termes següents:

1. Es modifiquen la denominació i el contingut de l’article 43,

que queden redactats amb els termes següents: 

“Article 43

Ús del català en l’actuació administrativa

1. L’Administració de la comunitat autònoma i les entitats

que integren l’administració instrumental han d’emprar el

català en les seves actuacions internes i en la relació entre

elles. També l’han d’emprar normalment en les

comunicacions i les notificacions adreçades a persones

físiques o jurídiques, residents a l’àmbit lingüístic català,

sens perjudici del dret de les persones interessades a

rebre-les en castellà, si han de ser atesos en aquesta llengua.

2. L’ús del català en l’actuació dels òrgans administratius

integrants de les administracions a què fa referència

l’apartat anterior ha de ser regulat per disposicions

reglamentàries.”

2. Es modifiquen la denominació de l’article 44 i el contingut

del seu apartat 1, que queden redactats amb els termes

següents:

“Article 44

Ús del català en els procediments administratius

1. En els procediments administratius tramitats per

l’Administració de la comunitat autònoma i les entitats que

integren l’administració instrumental s’ha d’emprar el

català, sens perjudici del dret de les persones interessades

a ser ateses en la llengua oficial de la seva elecció i a

presentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si ho

solAliciten, a rebre notificacions en castellà.”

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 2 de febrer de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

2 de febrer de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 10277/15, relativa a política de protecció del territori,

amb la modificació RGE núm. 1253/16, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a la modificació de la Llei 6/1999, de Directrius

d'Ordenació Territorial, emprant com a base la iniciativa

legislativa popular presentada pel GOB la passada legislatura.

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

Illes Balears a realitzar polítiques envers una protecció

territorial i rehabilitació d’espais naturals degradats, de les

nostres illes, posant en valor la riquesa natural i paisatgística

davant l’especulació urbanística.

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

Illes Balears a aprovar una nova llei del sòl, consensuada amb

les administracions insulars, locals i les entitats socials i

mediambientals, en què l'esperit sigui recuperar la defensa del

nostre territori, buscant l'interès general en contra d'interessos

especulatius particulars.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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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 2

de febrer de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5273/15,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política tributària.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, i la contestà en nom del Govern de les Illes

Balears la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques, Catalina Cladera i Crespí. Hi hagué torn de rèplica

i de contrarèplica.

Palma, 9 de febrer de 2016.

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 2

de febrer de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació.

A) RGE núm. 959/16, del diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a decret d'ensenyament de

llengües estrangeres, que contestà el Sr. Conseller d'Educació

i Universitat.

B) RGE núm. 960/16, del diputat Sr. Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per

palAliar la sequera, que contestà el Sr. Conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

C) RGE núm. 1051/16, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost de les

mesures contra la sequera, que contestà el Sr. Conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

D) RGE núm. 961/16, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pagament a proveïdors, que contestà la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques.

E) RGE núm. 984/16, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a pagament a proveïdors, que contestà la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques.

F) RGE núm. 962/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira turística FITUR,

que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,

Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 978/16, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a abús

sexual infantil, que contestà la Sra. Consellera de Serveis

Socials i Cooperació

H) RGE núm. 981/16, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a PAC

d'Eivissa, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

I) RGE núm. 969/16, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de llengües, que

contestà la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

J) RGE núm. 979/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a  habitatge

a les dones víctimes de violència masclista, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

K) RGE núm. 983/16, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a retallada de les urgències de l'Hospital Mateu Orfila, que

contestà la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 963/16, de la diputada Sra. Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens

per part del Govern de les Illes Balears, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de la Sra. Presidenta del Govern de les

Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el contingut

del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en

matèria urbanística (RGE núm. 743/16).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2016, tengué lloc la compareixença de la Sra.

Presidenta del Govern, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 957/16, 958/16 i 1252/16.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 2 de febrer de 2016, decaigueren les preguntes esmentades,

presentades per la diputada Sara Ramón i Roselló, pel diputat

Vicent Serra i Ferrer -ambdós del Grup Parlamentari Popular-

i pel diputat Carlos Saura i León -del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears-, relatives a escolarització de 16 nins a l'illa

d'Eivissa, a saturació de les urgències hospitalàries i a

treballadors de l'empresa Bimbo, respectivament, atesa

l'absència dels diputats esmentats.

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Validació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de

mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 488/16).

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

2 de febrer de 2016, després d'un debat i d'una votació de

totalitat, validà el decret llei esmentat per 30 vots a favor, 24 en

contra i cap abstenció.

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Validació del Decret llei 2/2016, de modificació del Decret

llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria

urbanística (RGE núm. 991/16).

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

2 de febrer de 2016, després d'un debat i una votació de

totalitat, validà el decret llei esmentat per 30 vots a favor, 24 en

contra i cap abstenció.

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 3 de febrer de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5529/15, relativa a la reforma de la Llei del Tribunal

Constitucional, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reforma de la

Llei del Tribunal Constitucional plantejada pel PP que atempta

greument contra la separació de poders necessària a tot estat

democràtic.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta i condemna l’ús

partidista del poder judicial que pretén el PP.

A la seu del Parlament, 3 de febrer de 2016.

El secretari en funcions de la comissió:

José Manuel Lafuente i Mir.

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 3 de febrer de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 6818/15, relativa a registre de contractes de la CAIB

amb entitats no lucratives, i quedà aprovada, per assentiment,

la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Balears a modificar el sistema de registre de contractes de tal

manera que ens permeti tenir una estadística, que es publicarà

per primera vegada a la Memòria Anual de 2016 i als anys

següents, del volum de contractes que fa cada una de les

conselleries i els organismes autònoms amb les entitats no

lucratives, especificant les quantitats i les tipologies de serveis

i obres contractats.

A la seu del Parlament, 3 de febrer de 2016.

El secretari en funcions de la comissió:

José Manuel Lafuente i Mir.

La presidenta de la comissió:

María José Camps i Orfila.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5122/15, relativa a solAlicitar la posada en funcionament

de la dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa, amb les esmenes

RGE núm. 1326/16 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

1431/16) i 1373/16, i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

Illes Balears a continuar contactes amb el Govern central per

ultimar les negociacions i els tràmits administratius a fi de

recepcionar definitivament la dessaladora de Santa Eulàlia.

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

Illes Balears a la posada en marxa de la planta dessaladora de

Santa Eulàlia del Riu una vegada sigui recepcionada per la

comunitat autònoma.

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

Illes Balears a continuar les gestions per a l’execució de les

obres de connexió de la dessaladora amb els trams que han de

dur l’aigua a Sant Joan i Sant Josep.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

La secretària en funcions de la comissió:

Conxa Obrador i Guzmán.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 7241/15, relativa a rebuig del decret d'autoconsum

d'energies renovables, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Reial Decret

900/2015, de 9 d'octubre, que representa la normativa més

restrictiva pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el

planeta, i frena el necessari desenvolupament de les energies

netes a les nostres illes i a tot l'Estat.

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

l'Estat a derogar de manera immediata el Reial Decret

900/2015, de 9 d'octubre, i a deixar de subordinar la política

energètica als interessos de les grans companyies elèctriques.

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

l’Estat per tal que la normativa que reguli l’autoconsum, llevi

traves tècniques i econòmiques, en especial als sistemes

elèctrics insulars, creant els mecanismes tècnics i econòmics

perquè els sistemes insulars es converteixin en bancs de proves

per als sistemes d’emmagatzematge energètic.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

La secretària en funcions de la comissió:

Conxa Obrador i Guzmán.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 4 de febrer de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/15, relativa a

l'aplicació del descompte de resident a les taxes

aeroportuàries, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a promoure les modificacions legals que siguin necessàries

perquè el descompte de resident sigui d’aplicació a les taxes

aeroportuàries a què fan referència els punts d), e) i f) de

l’article 68.2 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat

aèria.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

La presidenta de la comissió:

Isabel María Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 4 de febrer de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 8917/15, relativa a

l'afectació de les tarifes de referència de l'Obligació de Serveis

Pública entre illes per la baixada de l'IPC, i quedà aprovada,

per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

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

a revisar l’Acord del Consell de Ministres de dia 21 de

novembre de 2003, en el qual es declara l’obligació de servei

públic de les rutes entre les illes, per tal que mentre es

mantingui l’actual sistema de bonificació per residència, es

contemplin revisions a la baixa de les tarifes de referència

d’acord amb les corresponents baixades anuals de l’Índex de

Preus al Consum.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

La presidenta de la comissió:

Isabel María Oliver i Sagreras.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601326
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601431
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601373


BOPIB núm. 32 - 12 de febrer de 2016 1179

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2016, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7774/15,

relativa a suport a l'artesania i mesures de foment dels nostres

artesans, amb les esmenes RGE núm. 1449/16, 1515/16,

1516/16, 1517/16, 1518/16 i 1531/16, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

Instar el Govern balear, els consells insulars i els

ajuntaments a coordinar la seva política en relació amb

l’artesania a fi i efecte de donar-li suport i ajudar la seva

dinamització i promoció. Concretament es proposen les

següents mesures, un pic escoltada la Comissió interinsular

d’artesania i/o de la Comissió d’artesania de les Illes Balears:

a) Que a les diferents fires i mercats els artesans siguin

situats en una zona conjunta i singularitzada que sigui

degudament identificada amb la corresponent senyalització i

informació.

b) Que els mercats dedicats exclusivament al producte

artesà s’ubiquin en espais emblemàtics dels pobles i ciutats,

com a manera de posar en valor tant els nuclis històrics com la

mateixa artesania que es vengui en aquests mercats.

c) Que a la ciutat de Palma s’habiliti a un edifici o espai

públic una gran zona per a l’exposició i venda permanent del

producte artesanal fet i produït a les Illes Balears

d) Que s’editin per part de les administracions distintius

identificatius i es facilitin als artesans aquests distintius perquè

sigui clar i senzill per al client la identificació dels artesans de

les Illes Balears. Així mateix s’hauria d’editar material

explicatiu i divulgatiu de la nostra artesania.

e) Que en les diverses fires, mercats i espais dedicats a

l’artesania, sempre tinguin preferència els artesans en possessió

de les cartes i qualificacions expedides per les autoritats de les

Illes Balears competents en artesania.

f) Que el Govern modifiqui de forma urgent el Decret

41/2014, de 5 de setembre, per tal de donar-li globalment el

caràcter supletori a la reglamentació que cada consell insular

hagi adoptat en desenvolupament de les seves competències.

A la seu del Parlament, 9 de febrer de 2016.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

El president de la comissió:

Enric Casanova i Peiró.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de

les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2016, debaté

les preguntes que es relacionen a continuació, que foren

contestades pel Sr. Conseller d'Educació i Universitat:

A) RGE núm. 303/16 a 308/16, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni

Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,

relatives a qualificació com excelAlent d'un treball escolar que

pot atemptar contra la llibertat religiosa, a mesures de la

Conselleria d'Educació en relació amb la qualificació com

excelAlent d'un treball escolar que pot atemptar contra la

llibertat religiosa, a treballs escolars que puguin atemptar

contra la llibertat religiosa (1 i 2), a criteris d'avaluació de

l'IES Josep Maria Llompart en relació amb un treball escolar

que pot atemptar contra la llibertat religiosa i a contingut

curricular.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 4 de febrer de 2016, rebutjà la Proposició no

de llei RGE núm. 9583/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la línia d'ajudes per acreditacions, amb el resultat

següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 6 i

abstencions 1.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, davant la

Comissió de Salut, sobre l'obertura dels centres de salut els

horabaixes (RGE núm. 9584/15).

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

en sessió de dia 3 de febrer de 2016, tengué lloc la

compareixença de la Sra. Consellera de Salut, qui,

acompanyada del director general del Servei de Salut, del

director d'Assistència Sanitària, de la subdirectora d'Atenció

Primària i Atenció a les Urgències Hospitalàries, de la cap de

Gabinet, de la responsable de Comunicació i de l'assessor

tècnic, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

B)

Compareixença del Sr. Conseller d'Educació i Universitat,

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

motius pels quals 16 nens i nenes d'infantil a Eivissa varen

quedar sense matricular al començament del present curs

acadèmic (RGE núm. 745/16).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer de 2016, tengué

lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i

Universitat, qui informà sobre el tema indicat.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

No-substanciació de la compareixença RGE núm. 5555/15,

de la delegada del Govern a les Illes Balears, sobre els

recursos humans i materials destinats per part del Ministeri de

Justícia del Jutjat de Violència sobre la dona d'Eivissa, així

com les actuacions de supervisió i/o inspecció que s'hagin

pogut fer per part del Ministeri.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de

2016, no es dugué a terme la compareixença esmentada a

l'enunciat, atès l'escrit presentat per la delegada del Govern a

les Illes Balears, RGE núm. 1067/16, mitjançant el qual

comunica la no-assistència a la sessió de què es tracta, per les

raons que s'hi exposen.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió

de Turisme.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 4 de febrer de 2016, elegí, per proclamació, la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, vicepresidenta de la Comissió.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer de 2016, admet a tràmit les interpelAlacions

següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1300/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a protecció de les praderies de posidònia.

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 les polítiques de protecció de les praderies de posidònia

que pensa desenvolupar en la present legislatura.

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

B)

RGE núm. 1545/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb el model

econòmic i el mercat laboral.

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 la seva política en relació amb el model econòmic i el

mercat laboral.

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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BOPIB núm. 32 - 12 de febrer de 2016 1181

A)

RGE núm. 1608/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política tributària, derivada de la InterpelAlació RGE

núm. 5273/15.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

5273/15, relativa a política tributària, la moció següent.

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

Balears a presentar una proposta, i la seva calendarització, de

reducció de la pressió fiscal sobre els ciutadans de Balears, en

el termini de dos mesos.

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

Balears a presentar en el termini de dos mesos una proposta de

bonificacions i exempcions fiscals per a determinats colAlectius,

com ara les famílies nombroses, famílies monoparentals,

discapacitats, etc.

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

Balears a presentar davant el Parlament, amb caràcter anual,

una proposta de reducció d’impostos, vinculada a la recaptació

de l’Impost Turístic, i amb l’objectiu de reduir la pressió fiscal

sobre els ciutadans de les Illes Balears donat l’increment de

recaptació fruit de l’esmentat impost turístic.

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

Balears a presentar en el termini de dos mesos un pla de xoc de

mesures incentivadores de l’activitat econòmica que minimitzi

els efectes nocius de la suspensió de la Llei turística, la Llei

agrària i la Llei del sòl.

Palma, a 4 de febrer de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

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 10 de febrer de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1262/16, del diputat David Abril i Hervás, del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a camps de

golf regats amb aigua potable.

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 de Medi Ambient del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quants camps de golf es reguen amb aigua potable a les

Illes Balears? Quins?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

David Abril i Hervás.

B)

RGE núm. 1294/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ample de

banda.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el repartiment d'ample de banda entre els distints

programes del MUX autonòmic (canal 26) després de la

instalAlació i posada en funcionament del mutiplexador

estadístic?

Palma, a 29 de gener de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

C)

RGE núm. 1295/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ample de

banda.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al director de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost de difusió i de transport del MUX 26, així

com el cost d'instalAlació i manteniment del mutiplexador

estadístic instalAlat per als canals catalans?

Palma, a 29 de gener de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

D)

RGE núm. 1296/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intèrprets de

llengua de signes (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.



1182 BOPIB núm. 32 - 12 de febrer de 2016

Quina és la categoria professional i el tipus de contractació

de la plantilla de professionals intèrprets de llengua de signes

als diferents centres educatius de cadascuna de les Illes

Balears?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

E)

RGE núm. 12967/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intèrprets de

llengua de signes (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 és la plantilla de professionals intèrprets de llengua

de signes que existeix als diferents centres educatius de

cadascuna de les Illes Balears?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

F)

RGE núm. 1298/16, del diputat Enrique Casanova i Peiró,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intèrprets de

llengua de signes (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 és la plantilla de professionals intèrprets de llengua

de signes establerta als diferents centres educatius de cadascuna

de les Illes Balears?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

G)

RGE núm. 1301/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació especial,

1.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'Equip d'Atenció Primerenca (EAP) que la seva

millor opció és l'educació especial a les illes d'Eivissa i

Formentera?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

H)

RGE núm. 1302/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació especial,

2.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'Equip d'Atenció Primerenca (EAP) que la seva

millor opció és l'educació especial a l'illa de Mallorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

I)

RGE núm. 1303/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació especial,

3.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'Equip d'Atenció Primerenca (EAP) que la seva

millor opció és l'educació especial a l'illa de Menorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

J)

RGE núm. 1304/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes fora

escolaritzar, 1.

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 d'alumnes han quedat fora escolaritzar, de 3 a 6

anys, havent realitzat petició de plaça a les illes d'Eivissa i

Formentera?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.
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K)

RGE núm. 1305/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes fora

escolaritzar, 2.

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 d'alumnes han quedat fora escolaritzar, de 3 a 6

anys, havent realitzat petició de plaça a l'illa de Mallorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

L)

RGE núm. 1306/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes fora

escolaritzar, 3.

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 d'alumnes han quedat fora escolaritzar, de 3 a 6

anys, havent realitzat petició de plaça a l'illa de Menorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

M)

RGE núm. 1307/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a CEE Son Ferriol.

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 d'alumnes té adscrits el ColAlegi d'Educació Especial

de Son Ferriol?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

N)

RGE núm. 1310/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat educativa

específica a centre ordinari, 1.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'equip d'atenció primerenca que la seva millor

opció és una aula d'unitat educativa a centre ordinari a les illes

d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

O)

RGE núm. 1311/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat educativa

específica a centre ordinari, 2.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'equip d'atenció primerenca que la seva millor

opció és una aula d'unitat educativa a centre ordinari a l'illa de

Mallorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

P)

RGE núm. 1312/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat educativa

específica a centre ordinari, 3.

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 d'alumnes de 0 a 6 anys consideren els informes

elaborats per l'equip d'atenció primerenca que la seva millor

opció és una aula d'unitat educativa a centre ordinari a l'illa de

Menorca?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

Q)

RGE núm. 1313/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració

externa en l'elaboració dels decrets llei 1/2016 i 2/2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha rebut el Govern de les Illes Balears algun tipus

d'assessorament, colAlaboració o informe extern en l'elaboració

dels Decrets llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en

matèria urbanística, i 2/2016, de 22 de gener, de modificació
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del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en

matèria urbanística? En cas afirmatiu, quin cost ha tingut?

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

R)

RGE núm. 1327/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 1.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'Infermeria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

S)

RGE núm. 1328/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 1.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'Infermeria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

T)

RGE núm. 1329/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 2.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'Infermeria obstetrícia-ginecologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

U)

RGE núm. 1330/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 2.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'Infermeria

obstetrícia-ginecologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

V)

RGE núm. 1331/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

l'Hospital de Manacor, 3.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de cardiologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

W)

RGE núm. 13232/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 3.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de cardiologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

X)

RGE núm. 1333/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 4.

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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Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de dermatologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Y)

RGE núm. 1334/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 4.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de

dermatologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Z)

RGE núm. 1335/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor,5.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de digestiu?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AA)

RGE núm. 1336/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 5.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de digestiu?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AB)

RGE núm. 1337/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 6.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'endocrinologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AC)

RGE núm. 1338/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 6.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea

d'endocrinologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AD)

RGE núm. 1339/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 7.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea nutrició i dietètica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AE)

RGE núm. 1340/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 7.

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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Quines noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de nutrició i

dietètica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AF)

RGE núm. 1341/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 8.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de medicina interna?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AG)

RGE núm. 1342/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 8.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de medicina

interna?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AH)

RGE núm. 1343/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 9.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de nefrologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AI)

RGE núm. 1344/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 9.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de nefrologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AJ)

RGE núm. 1345/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 10.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de diàlisi?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AK)

RGE núm. 1346/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 10.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de diàlisi?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AL)

RGE núm. 1347/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 11.

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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Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de pneumologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AM)

RGE núm. 1348/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 11.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de

pneumologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AN)

RGE núm. 1349/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 12.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de neurologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AO)

RGE núm. 1350/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 12.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de neurologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AP)

RGE núm. 1351/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 13.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'oncologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AQ)

RGE núm. 1352/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 13.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'oncologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AR)

RGE núm. 1353/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 14.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de pediatria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AS)

RGE núm. 1354/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 14.

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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Quines noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de pediatria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AT)

RGE núm. 1355/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 15.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de reumatologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AU)

RGE núm. 1356/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 15.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de

reumatologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AV)

RGE núm. 1357/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 16.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'obstetrícia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AW)

RGE núm. 1358/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 16.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'obstetrícia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AX)

RGE núm. 1359/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 17.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de ginecologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AY)

RGE núm. 1360/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 17.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de ginecologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AZ)

RGE núm. 1361/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 18.

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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Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'inseminació artificial?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BA)

RGE núm. 1362/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 18.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'inseminació

artificial?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BB)

RGE núm. 1363/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 19.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea laboratori de semem per a la capacitació espermàtica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BC)

RGE núm. 1364/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 19.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de laboratori de

semen per a la capacitació espermàtica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BD)

RGE núm. 1365/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 20.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de planificació familiar?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BE)

RGE núm. 1366/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 20.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de planificació

familiar?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BF)

RGE núm. 1367/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 21.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'interrupció voluntària de l'embaràs?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BG)

RGE núm. 1368/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 21.

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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Quines noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'interrupció

voluntària de l'embaràs?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BH)

RGE núm. 1369/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 22.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'anestèsia i reanimació?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BI)

RGE núm. 1370/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 22.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'anestèsia i

reanimació?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BJ)

RGE núm. 1371/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 23.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de medicina intensiva?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BK)

RGE núm. 1372/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 23.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de medicina

intensiva?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BL)

RGE núm. 1374/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 24.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de cirurgia general i digestiva?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BM)

RGE núm. 1375/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 24.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de cirurgia

general i digestiva?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BN)

RGE núm. 1376/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 25.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'oftalmologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BO)

RGE núm. 1377/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 25.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'oftalmologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BP)

RGE núm. 1378/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 26.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'otorrinolaringologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BQ)

RGE núm. 1379/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 26.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea

d'otorrinolaringologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BR)

RGE núm. 1380/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 27.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'urologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BS)

RGE núm. 1381/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 27.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'urologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BT)

RGE núm. 1382/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 28.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatològica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BU)

RGE núm. 1383/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 28.

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.



1192 BOPIB núm. 32 - 12 de febrer de 2016

Quines noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de cirurgia

ortopèdica i traumatològica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BV)

RGE núm. 1384/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 29.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de rehabilitació?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BW)

RGE núm. 1385/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 29.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de rehabilitació?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BX)

RGE núm. 1386/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 30.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de fisioteràpia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BY)

RGE núm. 1387/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 30.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de fisioteràpia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BZ)

RGE núm. 1388/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 31.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de cirurgia ambulatòria menor?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CA)

RGE núm. 1389/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 31.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de cirurgia

ambulatòria menor?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CB)

RGE núm. 1390/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 32.

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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Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de cirurgia ambulatòria major?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CC)

RGE núm. 1391/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 32.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de cirurgia

ambulatòria major?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CD)

RGE núm. 1392/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 33.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de l'hospital de dia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CE)

RGE núm. 1393/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 33.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de l'hospital de

dia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CF)

RGE núm. 1394/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 34.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'urgències?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CG)

RGE núm. 1395/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 34.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'urgències?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CH)

RGE núm. 1396/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 35.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de psiquiatria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CI)

RGE núm. 1397/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 35.

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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Quines noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de psiquiatria?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CJ)

RGE núm. 1398/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 36.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'anàlisis clíniques?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CK)

RGE núm. 1399/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 36.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'anàlisis

clíniques?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CL)

RGE núm. 1400/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 37.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de bioquímica clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CM)

RGE núm. 1401/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 37.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de bioquímica

clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CN)

RGE núm. 1402/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 38.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de microbiologia i parasitologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CO)

RGE núm. 1403/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 38.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de

microbiologia i parasitologia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CP)

RGE núm. 1404/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 39.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'anatomia patològica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CQ)

RGE núm. 1405/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 39.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'anatomia

patològica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CR)

RGE núm. 1406/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 40.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'hematologia clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CS)

RGE núm. 1407/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 40.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'hematologia

clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CT)

RGE núm. 1408/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 41.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de laboratori hematològic?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CU)

RGE núm. 1409/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 41.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de laboratori

hematològic?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CV)

RGE núm. 1410/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 42.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de farmàcia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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CW)

RGE núm. 1411/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 42.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de farmàcia?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CX)

RGE núm. 1412/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 43.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de dipòsit de medicaments?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CY)

RGE núm. 1413/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 43.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de dipòsit de

medicaments?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CZ)

RGE núm. 1414/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 44.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de farmacologia clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DA)

RGE núm. 1415/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 44.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de farmacologia

clínica?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DB)

RGE núm. 1416/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 45.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea de radiodiagnòstic?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DC)

RGE núm. 1417/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 45.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea de

radiodiagnòstic?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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DD)

RGE núm. 1418/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 46.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'obtenció de teixits?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DE)

RGE núm. 1419/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 46.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'obtenció de

teixits?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DF)

RGE núm. 1420/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 47.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'implantació de teixits?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DG)

RGE núm. 1421/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 47.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'implantació de

teixits?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DH)

RGE núm. 1422/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla

de l'Hospital de Manacor, 48.

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 plantilla autoritzada a l'Hospital de Manacor a

l'àrea d'unitat de cirurgia sense internament?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DI)

RGE núm. 1423/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves

contractacions a l'Hospital de Manacor, 48.

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 noves contractacions s'han realitzat a partir de l'1 de

gener de 2016 a l'Hospital de Manacor a l'àrea d'unitat de

cirurgia sense internament?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

DJ)

RGE núm. 1453/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb els

treballadors de Bimbo.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines reunions ha mantingut la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria amb els treballadors de l'empresa Bimbo?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.
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DK)

RGE núm. 1454/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per evitar el

tancament de Bimbo.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions ha fet el Govern per evitar el tancament de

l'empresa Bimbo?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DL)

RGE núm. 1455/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a contactes amb els

responsables de l'empresa Bimbo.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins contactes ha mantingut la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria amb els responsables de l'empresa Bimbo?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DM)

RGE núm. 1456/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per impedir el

tancament de l'empresa Bimbo.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions durà a terme el Govern per tal d'impedir el

tancament de l'empresa Bimbo?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DN)

RGE núm. 1457/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei d'indústria.

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

Reglament 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 el Govern balear tenir feta la nova llei

d'indústria?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DO)

RGE núm. 1458/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'indústria.

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

Reglament 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 el Govern presentar el Pla d'indústria?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DP)

RGE núm. 1459/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions en el marc del

diàleg social.

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

Reglament 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 convocada la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria la primera reunió dins el marc del diàleg social?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DQ)

RGE núm. 1460/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la

marxa de les empreses de les nostres illes.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria per evitar la marxa d'empreses de les nostres

illes?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.
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DR)

RGE núm. 1461/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar el

tancament del sector industrial de les nostres illes.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria per evitar el tancament d'empreses del

sector industrial de les nostres illes?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DS)

RGE núm. 1462/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació de noves

empreses a les nostres illes.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures durà a terme la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria per tal que noves empreses s'instalAlin a les

nostres illes?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DT)

RGE núm. 1463/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a data de tancament de

Bimbo.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la data de tancament que l'empresa Bimbo ha

comunicat al Govern?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DU)

RGE núm. 1464/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a

majors de 45 anys des del juliol de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DV)

RGE núm. 1465/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per als

aturats de llarga durada des del juliol de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DW)

RGE núm. 1466/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a joves

des del juliol de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DX)

RGE núm. 1467/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a

majors de 45 anys dins l'any 2016?
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Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DY)

RGE núm. 1468/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per als

aturats de llarga durada dins l'any 2016?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

DZ)

RGE núm. 1469/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives formatives

i d'ocupabilitat, 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.

Quines alternatives formatives i d'ocupabilitat ha duit a

terme la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a joves

dins l'any 2016?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EA)

RGE núm. 1470/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la

sinistralitat laboral.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les accions preventives que pensa dur a  terme

la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per lluitar contra

la sinistralitat laboral?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EB)

RGE núm. 1471/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral en

el primer semestre de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la sinistralitat laboral en el primer semestre

de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EC)

RGE núm. 1472/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral en

el segon semestre de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la sinistralitat laboral en el segon semestre de

2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

ED)

RGE núm. 1473/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reorientar

el SOIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les mesures preses per la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria per tal de reorientar el SOIB?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EE)

RGE núm. 1474/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB

en el primer semestre de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants casos d'intermediació va dur a terme el SOIB en el

primer semestre de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EF)

RGE núm. 1475/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB

en el segon semestre de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants casos d'intermediació va dur a terme el SOIB en el

segon semestre de 2015?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EG)

RGE núm. 1476/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'empreses.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures du a terme la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria per potenciar la creació d'empreses?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EH)

RGE núm. 1477/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de

l'autocupació.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures té previst el Govern dur a terme per

fomentar l'autoocupació?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EI)

RGE núm. 1478/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la

precarietat laboral.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions du a terme el Govern per tal de reduir la

precarietat laboral dels treballadors?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EJ)

RGE núm. 1479/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del departament

d'intermediació laboral.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins canvis s'han fet per tal d'impulsar el departament

d'intermediació laboral?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EK)

RGE núm. 1480/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'activitat

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com té previst la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

incrementar l'activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat

Social?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EL)

RGE núm. 1481/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a noves formes jurídiques

d'empresa.

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

Reglament 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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Quines noves formes jurídiques d'empresa promourà la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EM)

RGE núm. 1482/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació.

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

Reglament 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 la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria tenir el Pla d'ocupació per a aquesta legislatura?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EN)

RGE núm. 1483/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a intermediació del SOIB

el gener de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les intermediacions que ha realitzat el SOIB el

mes de gener de 2016?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EO)

RGE núm. 1484/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei

d'indústria.

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

Reglament 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 trametre el Govern al Parlament de les Illes

Balears el projecte de llei d'indústria?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

EP)

RGE núm. 1490/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Mallorca (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 valoració fa la Conselleria de Salut de la reobertura

dels centres de salut per les tardes a Mallorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EQ)

RGE núm. 1491/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Menorca (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 valoració fa la Conselleria de Salut de la reobertura

dels centres de salut per les tardes a Menorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

ER)

RGE núm. 1492/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Eivissa (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 valoració fa la Conselleria de Salut de la reobertura

dels centres de salut per les tardes a Eivissa?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

ES)

RGE núm. 1493/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Formentera (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 valoració fa la Conselleria de Salut de la reobertura

dels centres de salut per les tardes a Formentera?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

ET)

RGE núm. 1494/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Mallorca (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.

Quantes consultes de medicina familia, infermeria i

pediatria s'han fet en horari de tarda en els os primers mesos de

la reobertura dels centres de salut a Mallorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EU)

RGE núm. 1495/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Menorca (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.

Quantes consultes de medicina familia, infermeria i

pediatria s'han fet en horari de tarda en els os primers mesos de

la reobertura dels centres de salut a Menorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EV)

RGE núm. 1496/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Eivissa (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.

Quantes consultes de medicina familia, infermeria i

pediatria s'han fet en horari de tarda en els os primers mesos de

la reobertura dels centres de salut a Eivissa?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EW)

RGE núm. 1497/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Formentera (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.

Quantes consultes de medicina familia, infermeria i

pediatria s'han fet en horari de tarda en els os primers mesos de

la reobertura dels centres de salut a Formentera?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EX)

RGE núm. 1498/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Mallorca (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.

Quin descens de pacients han tengut les consultes de

medicina familia, infermeria i pediatria s'han fet en horari de

matí després de la reobertura dels centres de salut a Mallorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EY)

RGE núm. 1499/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Menorca (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.

Quin descens de pacients han tengut les consultes de

medicina familia, infermeria i pediatria s'han fet en horari de

matí després de la reobertura dels centres de salut a Menorca?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

EZ)

RGE núm. 1500/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Eivissa (III).

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.

Quin descens de pacients han tengut les consultes de

medicina familia, infermeria i pediatria s'han fet en horari de

matí després de la reobertura dels centres de salut a Eivissa?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

FA)

RGE núm. 1501/16, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura dels

centres de salut a Formentera (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.

Quin descens de pacients han tengut les consultes de

medicina familia, infermeria i pediatria s'han fet en horari de

matí després de la reobertura dels centres de salut a

Formentera?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

FB)

RGE núm. 1554/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores, 7.

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.

Aboca la depuradora de Formentera aigües depurades a

algun torrent o a alguna platja?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

FC)

RGE núm. 1555/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores, 8.

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.

Té la depuradora de Formentera tractament terciari

d'aigües?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

FD)

RGE núm. 1559/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

de colAlaboració amb Balearia (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té el Govern de les Illes Balears signat un conveni de

colAlaboració amb Balearia pel qual se subvenciona en el 50%

el cost dels bitllets dels artistes que van a fer actuacions entre

illes?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

FE)

RGE núm. 1560/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

de colAlaboració amb Balearia (II).

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 són els motius pels quals, en determinats casos, el

preu dels bitllets dels artistes que van a fer actuacions entre

illes són més elevats si s'acullen a la subvenció que no si

l'artista treu els bitllets pel seu compte?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

FF)

RGE núm. 1561/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret

d'instalAlacions juvenils.

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.

El termini per al compliment del Decret d'instalAlacions

juvenils finalitza el juny de 2016. Tenint en compte que en els

quatre anys anteriors no s'ha avançat en aquest sentit, té previst

la Conselleria de Transparència, Participació i Cultura ampliar

aquest termini?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.
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FG)

RGE núm. 1562/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

convocatòria de la Conferència sectorial en matèria de

joventut.

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 la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura convocar la Conferència sectorial en

matèria de joventut per tractar, per una part l'actualització de

les normatives bàsiques existents (escoles d'educació en temps

lliure, cursos de monitors i directors, activitats de temps lliure

infantils i juvenils i registre en el cens d'entitats juvenils

prestadores de serveis); i per una altra el compliment del

requisit de presentar certificat d'antecedents penals per part dels

treballadors que hagin d'estar en contacte amb menors?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

FH)

RGE núm. 1563/16, de la diputada Patrícia Font i Marbán,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

dessaladores ACUAMED a la CAIB.

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 Medi Ambient,

Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Hi ha cap dessaladora de les Balears feta per l'empresa

ACUAMED?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Patrícia Font i Marbán.

FI)

RGE núm. 1564/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i

Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvencions o ajudes a la Federació balear de futbol el 2011.

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 subvencions, ajudes o qualsevol altra despesa

pagada per par del Govern de les Illes Balears o ens que en

depèn s'han concedit o pagat a la Federació balear de futbol

durant l'any 2011?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

FJ)

RGE núm. 1565/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i

Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvencions o ajudes a la Federació balear de futbol el 2012.

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 subvencions, ajudes o qualsevol altra despesa

pagada per par del Govern de les Illes Balears o ens que en

depèn s'han concedit o pagat a la Federació balear de futbol

durant l'any 2012?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

FK)

RGE núm. 1566/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i

Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvencions o ajudes a la Federació balear de futbol el 2013.

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 subvencions, ajudes o qualsevol altra despesa

pagada per par del Govern de les Illes Balears o ens que en

depèn s'han concedit o pagat a la Federació balear de futbol

durant l'any 2013?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

FL)

RGE núm. 1567/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i

Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvencions o ajudes a la Federació balear de futbol el 2014.

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 subvencions, ajudes o qualsevol altra despesa

pagada per par del Govern de les Illes Balears o ens que en

depèn s'han concedit o pagat a la Federació balear de futbol

durant l'any 2014?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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FM)

RGE núm. 1568/16, de la diputada Isabel Maria Oliver i

Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

subvencions o ajudes a la Federació balear de futbol el 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.

Quines subvencions, ajudes o qualsevol altra despesa

pagada per par del Govern de les Illes Balears o ens que en

depèn s'han concedit o pagat a la Federació balear de futbol

durant l'any 2015?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

FN)

RGE núm. 1570/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit d'ibsalut el

2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el dèficit de l'ibsalut l'any 2015?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

FO)

RGE núm. 1571/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a grup assessor per a la

coordinació sociosanitària.

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

Reglament 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 pensa constituir el Grup assessor per a la coordinació

sociosanitària a totes i cadascuna de les illes d'acord amb els

proposicions no de llei aprovades en el si de la Comissió de

Salut els dies 7 i 28 d'octubre passat?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

FP)

RGE núm. 1572/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució d'espais

de l'antic Hospital 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.

Pensa el Govern fer la redistribució d'espais de l'antic

Hospital Can Misses sense haver constituït el Grup assessor per

a la coordinació sociosanitària a l'illa d'Eivissa aprovat en la

Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears els passats

dies 7 i 28 d'octubre?

Palma, a 4 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

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 10 de febrer de 2016, ratifica l'admissió per delegació de

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple

següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1642/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

matança de cabres a Es Vedrà.

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 que era el mètode més apropiat efectuar una

matança mitjançant armes de fos de les cabres que habitaven Es

Vedrà d'Eivissa per part de tècnics del Govern de les Illes

Balears?

Palma, a 7 de febrer de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

B)

RGE núm. 1664/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les

cabres a l'illa d'Es Vedrà.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.
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Sr. Conseller de Medi Ambient, quines són les raons per les

quals han decidit aquesta forma d'eliminar les cabres que vivien

a l'illa d'Es Vedrà?

Palma, a 8 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

C)

RGE núm. 1678/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous horaris

als centres de salut.

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.

Com valora la presidenta del Govern la imposició dels nous

horaris als centres de salut?

Palma, a 8 de febrer de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

D)

RGE núm. 1763/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatges de l'IMSERSO a i

des de les Pitiüses.

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 és el posicionament del Govern sobre la pèrdua de

llocs de feina i els perjudicis econòmics ocasionats per

l'adjudicació dels viatges de l'IMSERSO a les Pitiüses feta per

l'Estat?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

E)

RGE núm. 1816/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

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 a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quan es té previst que sigui una realitat la facultat de

medicina de les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

F)

RGE núm. 1817/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a impost turístic geogràfic.

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.

Pensen repartir les inversions procedents de l'impost

d'estades turístiques tenint en compte un criteri geogràfic?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

G)

RGE núm. 1820/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

càrrecs de confiança a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques.

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.

Quins criteris utilitza la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques per escollir els seus càrrecs de

confiança?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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H)

RGE núm. 1821/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament de

l'impost turístic a ports i aeroports.

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 gestions ha fet el Govern per tal de poder cobrar

l'impost turístic en els ports i aeroports?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

I)

RGE núm. 1822/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de la llista

d'espera quirúrgica.

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.

Recentment s'ha anunciat una reducció d'un 6,96% de la

llista d'espera quirúrgica, quan pensa el Govern complir

l'objectiu de la disminució del 20% anunciat a l'inici de la

legislatura?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

J)

RGE núm. 1823/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita

contra la processionària.

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 actuacions pensa adoptar el Govern de les Illes

Balears per lluitar contra la processionària?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

K)

RGE núm. 1824/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quin és el nombre de turistes que el vicepresident i

conseller d'Innovació, Recerca i Turisme considera adequat per

a les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

L)

RGE núm. 1825/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria

de transparència.

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 la Sra. Consellera de Participació, Transparència

i Cultura que el Govern està impulsant polítiques reals i

efectives en matèria de transparència?

Palma, a 9 de febrer de 2016.

El diputat:

Antonio Gómez i Pérez.

M)

RGE núm. 1826/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model turístic

del Govern.

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.

Sra. Presidenta, quin és el model turístic del seu govern?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

N)

RGE núm. 1827/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a selectivitat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Educació i Universitat, garantirà, com a

màxim responsable de la conselleria, que els exàmens de

selectivitat d'aquest curs s'ofereixin a tots els alumnes en les

dues llengües oficials de Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

O)

RGE núm. 1834/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

desertització industrial.

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 mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears per fer front a la desertització industrial a la nostra

comunitat?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

P)

RGE núm. 1835/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

processionària del pi.

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 mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears per protegir els ciutadans dels efectes de la

processionària del pi?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

Q)

RGE núm. 1836/16, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a virus Zika.

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 mesures de salut pública té previstes el Servei

Balear de Salut per al virus del Zika?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

R)

RGE núm. 1837/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a acomiadaments Kalise-Menorquina.

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.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears en el conflicte

laboral de l'empresa Kalise-Menorquina que presenta un llarg

historial d'atacs als drets dels seus treballadors i treballadores

amb un últim episodi que ha suposat l'acomiadament de set

d'ells?

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1426/16, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a borsins d'ibsalut,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Són certes les denúncies presentades pels representants

sindicats de Son Espases, segons les quals ibsalut exclou dels

borsins de contractació a aquells treballadors que tenen

problemes de salut?

Palma, a 2 de febrer de 2016.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.
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B)

RGE núm. 1535/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 1,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Quina és la causa que ha propiciat que recentment els

professionals de diversos centres sanitaris de Balears hagin vist

envaïts els seus correus electrònics professionals pel missatges

obscens i de mal gust?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

C)

RGE núm. 1536/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 2,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Pensa assumir la Sra. Consellera de Salut algun tipus de

responsabilitat per la vulneració que s'ha produït en la seguretat

dels correus electrònics dels professionals de diversos centres

sanitaris de Balears?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

D)

RGE núm. 1537/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 3,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

A data de 31 de desembre de 2015 encara no s'havien

renovat els contractes amb les empreses que tenen cura dels

sistemes informàtics dels centres sanitaris. Per quina raó no

s'havia fet?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

E)

RGE núm. 1538/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 4,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Per quina raó els hospitals de Son Espases i Son Llàtzer

tenen diferents sistemes informàtics i, com a conseqüència

d'això, diferents empreses que tenen cura d'aquests sistemes?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

F)

RGE núm. 1539/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 5,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

En quina data han estat renovats els sistemes informàtics

dels centres sanitaris de les Illes Balears?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

G)

RGE núm. 1540/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 6,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Per quina raó, tenint sistemes informàtics diferents a Son

Espases i a Son Llàtzer, s'han plantejat els mateixos problemes

d'spam?
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Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)

RGE núm. 1541/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 7,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Atesa la vulneració que varen patir els correus dels

professionals a diversos centres sanitaris de Balears, pot

assegurar la Sra. Consellera de Salut que no s'ha vist

compromesa la confidencialitat de les dades referides als

pacients?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

I)

RGE núm. 1542/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 8,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Atesa la vulneració dels correus electrònics dels

professionals sanitaris de diversos centres de Balears, el

sindicat Comissions Obreres ha manifestat la seva preocupació

pel fet que s'hagin pogut vulnerar els drets dels pacients.

Quines mesures ha adoptat el Govern al respecte?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)

RGE núm. 1543/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 9,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Atesa la vulneració dels correus electrònics dels

professionals sanitaris de diversos centres de Balears, el

sindicat Comissions Obreres ha manifestat la seva preocupació

pel fet que s'hagin pogut vulnerar els drets dels pacients. Ha

formulat el Govern algun tipus de denúncia pels fets esmentats?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)

RGE núm. 1544/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels

professionals sanitaris, 10,  davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Atesa la vulneració dels correus electrònics dels

professionals sanitaris de diversos centres de Balears, el

sindicat Comissions Obreres ha manifestat la seva preocupació

pel fet que s'hagin pogut vulnerar els drets dels pacients. Ha

iniciat el Govern algun tipus d'investigació interna?

Palma, a 3 de febrer de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

L)

RGE núm. 1557/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a centres educatius que

es pensen iniciar o millorar aquest any,  davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Un cop s'han aprovat els pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, ens pot indicar el Sr.

Conseller d'Educació i Universitat quines són les obres que

pensen iniciar en el present any en relació amb la construcció

o la millora de centres educatius a les Illes Balears?

Palma, a 14 de gener de 2016.

El diputat:

Miquel Vidal i Vidal.

M)

RGE núm. 1558/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per a la

millora i l'adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Pensa el Govern de les Illes Balears fer algun tipus

d'actuació de millora i adequació de la casa del poeta Blai

Bonet a Santanyí?

Palma, a 14 de gener de 2016.

El diputat:

Miquel Vidal i Vidal.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer de 2015, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 10 de febrer de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1594/16, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a prescripció infermera i RD 954/2015.

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, MÉS per Menorca i Mixt, presenten la proposició no

de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L’actuació del personal d’infermeria en l’àmbit de la

prestació farmacèutica fa anys que és objecte de regularització.

L’aprovació del Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre,

“por el que se regula la indicación, uso y autorización de

dispensación de medicamentós y productos sanitarios de uso

humano por parte de los enfermeros”, publicat al BOE el 23 de

desembre de 2015, ha modificat l’actuació professional

d’infermeria, l’activitat assistencial i el treball multidisciplinari;

una aprovació que ha produït un rebuig generalitzat i un greu

conflicte assistencial dins el Sistema Nacional de Salut.

És necessari recordar que l’aprovació del RD 954/2015 l’ha

feta un govern en funcions i tres dies després d’unes eleccions

generals.

Aquest Reial Decret 954/2015 té per objecte:

• Les actuacions dels infermers en matèria d’indicació, ús

i autorització de dispensació de medicaments i productes

sanitaris d’ús humà, relacionats amb el seu exercici

professional, subjectes o no a prescripció mèdica.

• L’elaboració i la validació dels protocols i les guies de

pràctica clínica i assistencial per a la indicació, ús i

autorització de dispensació de medicaments subjectes a

prescripció mèdica per part dels infermers.

• Els procediments d’acreditació de l'infermer com a

requisit previ i necessari pel ple desenvolupament de les

seves actuacions.

El món sanitari evoluciona de manera molt ràpida. En

l’àmbit de les professions sanitàries són creixents els espais

competencials compartits i el funcionament del treball en equip

requereix de la colAlaboració entre professionals, en

organitzacions cada cop més multidisciplinaris i que

evolucionen de forma cooperativa i transparent.

La cooperació multidisciplinari és un dels principis bàsics

de la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries,

que determina al seu article 9.1 que “la atención sanitaria

integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración

de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el

fraccionamiento y la simple superposición entre procesos

asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas».

Així mateix també diu que les actuacions sanitàries dins els

equips professionals s’articularan atenent els criteris de

coneixements i competència dels professionals que integren

l’equip, en funció de l’activitat concreta a desenvolupar, de la

confiança i del coneixement recíproc de les capacitats dels seus

membres, i dels principis d’accessibilitat i continuïtat

assistencial de les persones ateses.

El RD 954/2015, com dèiem abans, ha modificat les

condicions per al desenvolupament de la professió infermera i

de l’activitat assistencial.

Parlam dels professional d’infermeria, que tenen una

llicenciatura de grau i que, per tant, tenen més coneixements,

més habilitats i millors actituds; un colAlectiu que cada dia té

millor formació i un marc competencial més ampli. Infermeria,

avui, assumeix unes competències i responsabilitats

assistencials que fa uns anys no ho feia.

Els estudiants de grau en infermeria cursen l’assignatura de

farmacologia de 6 crèdits ECTS, que tenen una equivalència

d’unes180 hores de formació, que són les mateixes que

s’exigeixen en el curs addicional que estarien obligats a

realitzar per obtenir l’acreditació, segons RD 954/2015. Es vol

buidar i limitar els infermers de les seves competències

professionals i és possible que es vulneri l’autonomia

universitària.

El RD 954/2015 també planteja una diferenciació

injustificada entre els podòlegs i els infermers. El podòleg amb

el simple títol de graduat i sense requisit addicional pot, dins

l’àmbit de les seves competències, prescriure medicaments. Els

infermers i les infermeres no en poden prescriure, però per

indicar, utilitzar i autoritzar la dispensació de medicaments,

se’ls exigeix una formació addicional; a diferència dels

podòlegs, no és suficient el títol de graduat.

En relació amb l’exigència de protocols o guies de pràctica

clínica i assistencial, hem de recordar que aquests han de ser

utilitzades de forma orientativa i no té sentit convertir-los en

requisit essencial. Aquells formen part de l’organització de
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cada centre sanitari i es fonamenten en la seva autonomia

científica i tècnica. Per tant no poden imposar-se per altra

instància diferent del propi centre o autoritat sanitària que ho

dirigeix, al nostre àmbit, el Servei de Salut de les Illes Balears

i la conselleria de Salut.

L’apartat 48 de l’article 30 del nostre Estatut d’Autonomia

atribueix a la comunitat autònoma la competència exclusiva en

l’organització, el funcionament i el control dels centres

sanitaris públics i dels serveis de salut; la planificació dels

recursos sanitaris, la coordinació de la sanitat privada amb el

sistema sanitari públic i la promoció de la salut i de l’ordenació

farmacèutica.

El mateix article 31.4 de l’Estatut atribueix a la comunitat

autònoma el desplegament legislatiu i l’execució en “Salut i

sanitat. Formació sanitària especialitzada”.

Els articles 6 i següents del RD 954/2015, sobre

l’elaboració i validació de protocols i guies de pràctica clínica

i assistencial per a la indicació, ús i autorització de dispensació

per part dels infermers de medicació subjecta a prescripció

mèdica, estarien assumint competències de la comunitat

autònoma.

A la nostra comunitat autònoma, el Consell Consultiu de les

Illes Balears va concloure que “sense cap gènere de dubtes la

comunitat autònoma de les Illes Balears, pot regular per via

reglamentària les actuacions específiques del personal

d’infermeria per usar i indicar medicaments que no estiguin

subjectes a prescripció mèdica, així com productes sanitaris

inclosos en la prestació farmacèutica del sistema públic.

Atès que el colAlectiu d’infermeria de les Illes Balears

conformat per el ColAlegi Oficial d’Infermeria de les Illes

Balears, l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats

SATSE, UGT i CCOO i l’Associació de Comares ha manifestar

el seu desacord amb el RD 954/2015.

Per tots aquests motius el Grups Parlamentaris esmentats

presenten la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a presentar impugnació davant el Tribunal Suprem

contra el RD 954/2015.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a la suspensió i la derogació del RD 954/2015.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

i la Conselleria de Salut a promoure una normativa sobre la

indicació, ús i dispensació de medicaments i productes sanitaris

en funció de la competència professional dels infermers i les

infermeres.

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

Balears a treballar d’acord amb el colAlectiu d’infermeria de

Balears: ColAlegi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears,

l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats sanitaris,

l’Associació de Comares, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

i altres societats científiques i professionals, el

desenvolupament de la prescripció infermera.

Palma, a 5 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Els portaveus:

Pilar Costa i Serra.

Laura Camargo i Fernández.

David Abril i Hervás.

Nel Martí i Llufriu.

Sílvia Tur i Ribas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 10 de febrer de 2016, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 1260/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per al foment de la natalitat, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

Exposició de motius

La comunitat autònoma de les Illes Balears, i en general tota

Espanya, segons les dades de l'INE, estem entrant en allò que

els experts anomenen “hivern demogràfic”. Segons les

projeccions de població publicades per l’Institut Nacional

d’Estadística a Balears, en els propers deu anys, la població

infantil disminuirà en 5.636 persones, mentre que la població

de més de 65 anys augmentarà en 40.253 persones, de forma

que la població en edat de treballar disminuirà en unes 11.000

persones.

Aquest procés de reducció de la natalitat, Espanya té un

dels índex més baixos de natalitat de tot el món, produirà de

forma irreversible serioses dificultats per poder mantenir el

nivell actual de les pensions i l’actual estat del benestar, i

encara més quan l’any 2040 es comencin a jubilar tots els de la

generació del baby boom .

En aquest sentit, l’anunciada derogació de la Llei d’ajuda

a la maternitat, aprovada a l’anterior legislatura, és una mostra,

massa evident, de la ceguesa dels actuals responsables polítics

del Govern i, més concretament, de la Conselleria d’Assumptes

Socials, en una qüestió que consideram cabdal i que pot tenir

conseqüències molt negatives pel benestar futur de la nostra

societat.
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Les Illes Balears necessiten polítiques específiques i

afavoridores de la natalitat, polítiques efectives d’ajuda a la

maternitat i ajudes a les famílies nombroses.

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 presentar durant l’any 2016 una proposta de

bonificacions fiscals i ajudes específiques (laborals, escolars,

de transport, etc.) per a les famílies nombroses i monoparentals

de la nostra comunitat.

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

Balears a no derogar la Llei d’ajuda a la maternitat i, en tot cas,

a obrir un procés de reforma d’aquesta llei per millorar-la i

donar-li major contingut.

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

Balears a presentar durant l’any 2016 un pla de xoc en

polítiques de foment de la natalitat.

Palma, a 1 de febrer de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 1427/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exigències de seguiment al Ministeri de Foment de

les condicions de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic

per als vols a les rutes entre illes, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Dia 28 de desembre de 2015, la ministra de Foment,

senyora Ana María Pastor Julián, registrava en el Parlament de

les Illes Balears (RGE 10896/2015) el següent escrit adreçat a

la presidenta del Parlament:

"Estimada Presidenta,

Acuso recibo de la Proposición No de Ley RGE num.

8465/15 relativa a las obligaciones de servicio público de

transporte aéreo, aprobada por la Comisión de Turismo del

Parlamento de las Illes Balears.

En primer lugar, quisiera manifestarle el total compromiso

del Ministerio de Fomento con el transporte, y

especialmente el transporte aéreo, en las islas Baleares,

conocedores de su esencial contribución a la economía

regional y a la conectividad de sus ciudadanos.

En este sentido, en esta Legislatura hemos destinado a

garantizar la conectividad de las personas y mercancías con

Baleares más de 479,6 millones de euros y hemos

presupuestado más de 130,8 millones de euros para e! año

2016.

Con estos importes, los residentes en Baleares se han

podido beneficiar, y podrán seguir haciéndolo en el futuro,

de una subvención del 50% del coste de los billetes de

transporte aéreo y marítimo, se ha subvencionado el

transporte de mercancías con las islas y se han atendido las

obligaciones de servicio público de la ruta aérea

Menorca-Madrid.

De hecho, gracias a esta importante aportación

presupuestaria, los residentes en Baleares han podido

realizar casi 15,7 millones de viajes en la legislatura

pagando el 50% del precio del billete normal.

Por otra parte, en los aeropuertos de Aena, las tarifas para

el año 2016 se van a reducir un 1,9 respecto a las de 2015.

Pero además, Aena cuenta con incentivos y bonificaciones

tarifarias específicas para los aeropuertos no peninsulares,

como son las bonificaciones en determinadas tarifas por

insularidad del 15% para los vuelos con la Península y deí

70% para los interinsulares, así como bonificaciones por

operaciones realizadas ciertos días de la semana. Por otra

parte, también dispone de bonificaciones tarifarias para

todos los aeropuertos de la red de Aena, incluidos por

supuesto los Baleares, con reducciones de! 35% para

pasajeros en conexión y reducciones del 75% en la tarifa de

pasajero para viajeros adicionales en una ruta y del 100%

de la tarifa de pasajeros en las rutas a nuevos destinos. En

concreto, en 2014 Aena dejó de ingresar 20.4 millones de

euros por la totalidad de bonificaciones.

En el ámbito específico de las obligaciones de servicio

publico, el desarrollo de todas las medidas necesarias para

garantizar una adecuada conectividad aérea disponemos de

mecanismos de colaboración con el Govern Balear, como

son las Comisiones Mixtas para el seguimiento de las

obligaciones de servicio público, o los Comités de

Coordinación Aeroportuaria en el caso de los aeropuertos

de interés general, que creemos que están dando excelentes

resultados.

Por supuesto, analizaremos con detalles todas las cuestiones

planteadas en la Proposición No de Ley para poder ofrecer

las mejores soluciones viables.

Un cordial saludo."

Aquesta carta era la resposta del Ministeri a una proposició

no de llei aprovada per unanimitat a la Comissió de Turisme

d’aquest parlament dia 26 de novembre a través de la qual

s’acordava el següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a fer un seguiment sistemàtic i exhaustiu del compliment de les

condicions establertes en la Declaració d’Obligacions de Servei

Públic per als vols entre les Illes Balears, amb especial atenció

a les anulAlacions o cancelAlacions de vols, el compliment del

nombre diari de freqüències i el respecte als horaris i les

franges horàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a vetllar pel compliment de la funció de Servei Públic dels vols

afectats per la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per

als vols entre les Illes Balears i, en conseqüència, a fer complir

les condicions que s’hi estableixen d’acord, sempre, amb la

interpretació més favorable als interessos de les ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a reclamar de les companyies operadores de les rutes entre els

aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter de Servei

Públic, mantinguin l’estabilitat i continuïtat dels horaris i

freqüències compromesos d’acord amb les Condicions

Específiques que s’estableixen a la Declaració d’Obligacions

de Servei Públic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a estudiar, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els

Consells Insulars, i, si es considera necessari, a modificar de

manera puntual i urgent les Condicions Específiques de la

Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als

interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat

peremptòria de que s’estableixi, per part del Ministeri de

Foment, un nou sistema de Declaració d’Obligacions de Servei

Públic per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el

Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, on

s’estableixi una tarifa única de caràcter universal d’un màxim

de 30 euros.

És evident que la resposta de la Sra. Ministra

(«analizaremos con detalles todas las cuestiones planteadas en

la Proposición no de ley para poder ofrecer las mejores

soluciones viables») a la petició unànime d’aquest parlament de

«fer un seguiment sistemàtic i exhaustiu del compliment de les

condicions establertes en la Declaració d’Obligacions de Servei

Públic per als vols entre les Illes Balears, amb especial atenció

a les anulAlacions o cancelAlacions de vols, el compliment del

nombre diari de freqüències i el respecte als horaris i les

franges horàries»,  no pot més que preocupar als ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears. La mateixa Declaració

d’Obligacions de Servei Públic obliga el Ministeri a fer-ne un

sistemàtic i exhaustiu seguiment, per la qual cosa compta,

endemés, amb l'«Observatorio de precios y conectividad para

el transporte aéreo de Canarias y Baleares» creat per a aquestes

qüestions pel Ministeri. El fet que el Grup Parlamentari

Socialista registrés la Proposició no de llei en qüestió dia 11 de

novembre passat pretenia només alertar el Ministeri d’uns

problemes greus que es venien produint de manera sistemàtica

des de feia, si més no, devers sis mesos i en relació amb els

quals la Direcció General d’Aviació Civil no havia intervingut.

Per tant, no es tracta d’oferir, per part del Ministeri «las

mejores soluciones viables» sinó de fer complir, d’una vegada

per totes, la normativa.

És de lamentar la indiferència o, si més no, la manca de

diligència del Ministeri a l’hora de resoldre els problemes que

afecten la connectivitat dels ciutadans i les ciutadanes de les

Illes Balears.

Així mateix, és necessari fer constar que la despesa en

matèria de descompte de resident no respon a res més que a la

satisfacció (parcial) del dret a la mobilitat dels ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears i que en cap cas la seva

implantació no és imputable a la gestió dels responsables

ministerials. Pel que fa a les baixades de taxes (obligades) i les

seves bonificacions condicionades de esmentades en la carta

per la ministra, aquestes no poden obviar els importants

beneficis que aporten els tres aeroports de les Illes Balears a

AENA.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta a la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Ministeri de

Foment que, amb la màxima urgència, prengui totes les mesures

necessàries per fer complir la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic per als vols entre illes, tot prestant una especial

atenció a les anulAlacions o cancelAlacions de vols, el

compliment del nombre diari de freqüències i el respecte als

horaris i les franges horàries.

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Ministeri de

Foment que vetlli per tal que es compleixi la funció de Servei

Públic dels vols afectats per la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic per als vols entre les Illes Balears i, en

conseqüència, exigeix que faci complir les condicions que s’hi

estableixen d’acord, sempre, amb la interpretació més favorable

als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Ministeri de

Foment que reclami de les companyies operadores de les rutes

entre els aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter

de Servei Públic, mantinguin l’estabilitat i la continuïtat dels

horaris i freqüències compromesos d’acord amb les condicions

específiques que s’estableixen a la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic.

4. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva petició al

Ministeri de Foment d’estudiar, d’acord amb el Govern de les

Illes Balears i els consells insulars, i, si es considera necessari,

a modificar de manera puntual i urgent les Condicions

Específiques de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic

d’acord als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears torna a reiterar la necessitat

peremptòria que s’estableixi, per part del Ministeri de Foment,

un nou sistema de Declaració d’Obligacions de Servei Públic

per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el Govern

de les Illes Balears i els consells insulars i les entitats socials i

econòmiques més rellevants de les Illes Balears, on s’estableixi

una tarifa única de caràcter universal d’un màxim de 30 euros.

6. El Parlament de les Illes Balears lamenta haver d’instar i fins

i tot haver de reiterar al Ministeri de Foment que compleixi

amb les seves obligacions en relació amb la Declaració

d’Obligacions de Servei Públic dels vols entre illes, atès el greu

perjudici que la seva manca de diligència i interès causa a les

ciutadanes i als ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer de 2016.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.
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C)

RGE núm. 1428/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a incorporació del vehicle privats en el descompte de

resident en el transport marítim, davant la Comissió de

Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

La satisfacció del dret a la mobilitat dels ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears ha de permetre (quan sigui

necessari i el mode de transport ho permeti) l'ús de les eines i

els instruments necessaris per poder fer efectiva l'activitat que

és motiu del seu viatge, sigui quina sigui la consideració

d'aquesta (oci, educació, feina, etc.) i sigui quina sigui la

destinació, tant sí és a una altra de les illes de l'arxipèlag balear

com a la península.

En aquest sentit, el transport marítim permet fer el viatge tot

transportant un vehicle juntament amb els seus usuaris, cosa

que pot afavorir en nombroses ocasions la satisfacció del dret

a la mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes

Balears, talment com es pot fer entre dos indrets continentals.

Convé remarcar aquí que allò que es pretén aconseguir amb el

sistema del descompte de resident és donar resposta a un dret

dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears per tal

d’equiparar-los, en la mesura que açò sigui possible, amb els

residents peninsulars.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següents 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a modificar la normativa en matèria de descompte de resident

per tal d’incorporar a la bonificació vigent del 50% en el

transport marítim entre els ports de les Illes Balears i els de

l’Estat espanyol, la tarifa a pagar pels ciutadans i les ciutadanes

residents a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar

amb el seu vehicle particular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a modificar la normativa en matèria de descompte de resident

per tal d’incorporar en el tram de bonificació vigent, per part

dels Pressupostos Generals de l’Estat, del 25% en el transport

marítim entre els ports de les Illes Balears, el 50% de la tarifa

a pagar pels ciutadans i les ciutadanes residents a Menorca,

Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar amb el seu vehicle

particular.

3. El Parlament de les Illes Balears reitera al Ministeri de

Foment l’exigència que assumeixi, a càrrec dels Pressupostos

Generals de l’Estat, el 25% del descompte de resident que ara

abona el Govern de les Illes Balears en el transport marítim

entre illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a estudiar i consensuar amb el Govern de les Illes Balears, els

consells insulars i les entitats socials i econòmiques més

rellevants de cadascuna de les illes de l’arxipèlag balear, la

idoneïtat de l’actual sistema de descompte de resident i les

possibles alternatives a aquest per tal d’afavorir el dret a la

connectivitat dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears

i la igualtat d’oportunitats.

Palma, a 2 de febrer de 2016.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 1534/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a qualitat turística i qualitat laboral, davant

la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Turisme.

El Decret 20/2015 de 17 d'abril, dictat en desplegament de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,

regula, entre d'altres aspectes, la classificació de les empreses

i dels establiments turístics dins el Capítol II del Títol V.

A l'efecte d'obtenir una determinada categoria, els

establiments han de complir amb uns determinats requisits

mínims d'acord amb la categoria, i també amb un conjunt de

condicions o serveis, d'elecció lliure per part de l'establiment,

fins arribar a la qualificació suficient per accedir a la categoria.

Dins aquestes condicions es troben serveis que tenen un

efecte directe sobre la qualitat o el valor afegit que s'aporta al

client, mentre que d'altres, tot i no suposar condicions

perceptibles directament pel client, atès que es considera que

són desitjables pel conjunt de la societat, se'n fomenta la seva

aplicació.

És el cas per exemple de les mesures ambientals i

d'eficiència energètica, que es troben àmpliament recollides

dins els barems de qualificació recollits pel Decret 20/2015.

No obstant això, a pesar que un dels principals aspectes de

l'activitat turística és el seu impacte social i laboral, aquest no

té en aquests moments cabuda dins el sistema de qualificació,

ni en el sentit de condicions mínimes, ni aquelles que permetin

accedir a determinades categories.

Cal dir que els darrers anys de nous rècords de turistes no

sols no han augmentat les plantilles dels hotels, sinó que s'han

precaritzat, quan no s'han reduït, mentre han crescut els

beneficis empresarials. ColAlectius com els de les cambreres de

pisos han hagut de fer moltes més habitacions en menys temps,

mentre que als establiments comercialitzats amb la modalitat de

tot inclòs hi ha hagut una tendència a cobrir els mateixos

serveis amb manco personal.

És per aquest motiu, que consideram que el marc normatiu

turístic hauria d'abordar aquest aspecte de l'activitat turística,

determinant, per una banda, els requisits mínims de condicions

laborals per als treballadors de l'hostaleria, i per l'altra, establint

dins el sistema de qualificació una puntuació adequada per a
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aquells establiments que estableixin condicions socials i

laborals per sobre d'aquests mínims.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a iniciar un procés de revisió del Decret 20/201,5 de 17

d'abril, de desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de

turisme de les Illes Balears per tal de tenir en compte l'impacte

social i laboral sobre el sistema de qualificació de categories

dels establiments turístics, tant establint les condicions mínimes

com valorant els impactes positius que es puguin establir sobre

d'aquestes.

Palma, a 18 de gener de 2016.

El diputat:

Antoni Reus i Darder.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

E)

RGE núm. 1556/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a atacs indiscriminats a Iemen i manteniment del

bloqueig naval, 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 la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

Assabentats de la signatura imminent d’un contracte amb

l’empresa Navantia i Aràbia Saudita per a la construcció de 5

fragates del tipus Avante 2200 per a l’armada saudita, i del que

aquest contracte pot significar contra els drets humans, ens

volem manifestar contraris a aquesta operació econòmica pel

risc que suposa, ja que Aràbia Saudita les podria utilitzar en el

bloqueig naval a què ha sotmès Iemen des del 25 de març de

2015, quan va iniciar una devastadora campanya de

bombardejos aeris sobre aquest país i en la qual s’han comès

greus violacions del dret internacional humanitari, inclosos

crims de guerra. El bloqueig naval de Iemen per part de la

coalició saudita és una violació greu del dret internacional

humanitari.

Segons l’ONU, al conflicte del Iemen han mort 5.979

persones, més de 28.000 han estat ferides i hi ha més de 2,5

milions de persones desplaçades internes. Més de 21 milions de

persones necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves

necessitats bàsiques, en una crisi exacerbada pel bloqueig naval

de Iemen. Els atacs aeris llançats contra aquest país per la

coalició encapçalada per Aràbia Saudita, inclosos els atacs

aeris contra escoles i la utilització de munició raïm,

incompleixen el dret internacional humanitari.

L’exportació d’aquestes fragates suposaria una clara

violació del dret internacional, inclosos el Tractat sobre

Comerç d’Armes, la Llei 53/2007, sobre control del comerç

exterior de material d’exportacions de tecnologia i equips

militars, i els Principis Reguladors de les Transferències

d’Armes Convencionals adoptats per l’OSCE, a més de la

responsabilitat de les empreses de respectar els Principis

Rectors de Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans

adoptats el 2011.

Segons dades oficials, durant el primer semestre de 2015

Espanya autoritzà la venda a Aràbia Saudita de material de

defensa com a bombes, torpedes i míssils, sistemes de direcció

de tir i avions per valor de més de 27 milions d’euros. En

aquest període, les exportacions a Aràbia Saudita, dos avions

d’aprovisionament en vol, recanvis i assistència tècnica,

ascendiren a més de 447 milions. Les ONG han solAlicitat que

s’abordin mesures per millorar el control i la transparència del

comerç d’armes per tal d’evitar la venda d’armes per cometre

greus violacions del dret internacional.

Davant aquesta situació, el Grup Parlamentari Socialista

presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a actuar per tal que no s’autoritzi ni realitzi cap exportació de

tecnologia i material militar a Aràbia Saudita que pugui ser

utilitzat en atacs militars directes contra la població civil ni en

atacs indiscriminats en Iemen o en el manteniment del bloqueig

naval del ports iemenites.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a adoptar mesures per millorar el control i la transparència del

comerç d’armes amb la finalitat d’evitar la transferència

d’armes per cometre violacions greus del dret internacional.

Palma, a 4 de febrer de 2016.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

F)

RGE núm. 1569/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impuls i protecció de marca de productes agraris,

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

L’economia de les Illes Balears, i especialment la de l’illa

d’Eivissa, es basa en una economia terciaritzada basada en la

venda de producte turístic. Aquest model turístic ha anat

especialitzant-se en turisme de masses de sol i platja, al qual

alhora li afegeix un input important el contingut paisatgístic de

l’espai on es desenvolupa. Així doncs, dependre d’una

economia basada en la venda del paisatge sense protegir-lo fa

que el model general econòmic quedi molt afeblit i tengui una

sostenibilitat molt reduïda.

Per poder anar consolidant el model econòmic basat en el

turisme, precisa d’un element de consolidació del paisatge i de

les activitats agropecuàries com a eines fonamentals de
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conservació i manteniment de les estructures rurals i agràries,

que conformen la imatge que volem tenir i que volen vendre a

través de les activitats turístiques.

Per poder enfortir el manteniment d’aquestes estructures

resulta imprescindible reforçar l’activitat agropecuària i

reforçar els ingressos dels productors agraris, evitant així que

la producció passi a tenir un caràcter residual i es generi un

procés d’abandonament progressiu de les explotacions agràries.

Aquest reforçament es pot generar de diverses maneres: o bé a

través d'unes ajudes de caràcter directe a la producció i als

productors -com les que ja s’estan donant a través dels fons

europeus-, o bé mitjançant l’impuls d’una producció d’alta

qualitat que donaria un plus d’excelAlència a la producció, que

permeti competir amb un producte únic, diferenciat i molt

específic d’un lloc i d’una illa i que ens permet competir en

qualitat i no en preu.

Aquest tipus de producció d'“alta qualitat” i “específica” és

cada vegada més demandat pels consumidors europeus i té més

penetració en els mercats de caràcter local. Mantenir la

diversitat i la particularitat genera marca i posa de manifest la

importància del lloc així com les seves característiques

geogràfiques.

Per altra banda, el nostre producte turístic de sol i platja fa

que tengui una forta concentració estacional i una gran

dependència de factors externs. Per això, afegir tot un plus de

producció agroramadera d’alta qualitat facilitaria augmentar

l’oferta turística.

Aquest tipus de producció reforça la marca de destinació i

facilita que es puguin generar productes turístics

complementaris al de sol i platja (gastronòmic, etnogràfic,

e tc… ) que poden c o n tr ib u ir  enormement a la

desestacionalització.

Per poder donar credibilitat a la producció d’alta qualitat

existeixen tota una sèrie de certificacions dels productes

agrícoles i alimentaris (Reglament 1151/2012 de la UE). A

diferents parts del territori insular hi ha tota una sèrie de

productes amb una qualitat reconeguda i certificada, però

n’existeixen d’altres bandes on encara no hi ha aquest tipus de

certificacions i cal avançar en el seu desenvolupament.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a iniciar un programa de promoció i desenvolupament

de marques i denominacions pròpies que facilitin la creació de

productes específics per a cada illa o cada territori.

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

Balears a establir un punt d’atenció específica per a la creació

i el manteniment de marques pròpies de caràcter agropecuari,

a través del qual es facilitin les gestions administratives

necessàries per poder aconseguir el reconeixement de

certificacions establertes i el manteniment de les condicions

inicials.

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

Balears a obrir una línia de colAlaboració i foment,

conjuntament amb els consells insulars, per incentivar a través

de programes de formació i ajudes específiques, la creació

d’agrupacions de productors agraris que facilitin el

desenvolupament d’aquest tipus de marques i sistemes de

certificació de qualitat i de especificitat (DOP, IGP, etc).

Palma, a 2 de febrer de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

G)

RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reconeixement i pagament de triennis al

professorat associat de la UIB i millora de les seves condicions

laborals, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

El professorat associat universitari és personal docent i

investigador contractat de forma temporal i amb dedicació

parcial entre especialistes de reconeguda competència que

acreditin exercir la seva activitat professional fora de l'àmbit

acadèmic universitari, segons l'article 53 de la LOMLOU.

La finalitat del seu contracte és desenvolupar tasques

docents mitjançant les quals s'aportin els seus coneixements i

experiència professionals a la universitat. Les comunitats

autònomes regulen el seu règim retributiu, com a personal

contractat en les universitats públiques.

La CAIB es troba a la cua de les retribucions al professorat

associat universitari perquè, a més de les persistents diferències

salarials entre universitats públiques i, alhora, entre comunitats

autònomes, no es reconeix ni l'antiguitat ni la recerca a aquest

colAlectiu docent com sí es fa en altres comunitats.

Pel que fa a l'antiguitat, la normativa de la UIB exclou

expressament el professorat associat del cobrament de triennis

i no es té en compte la normativa de la Unió Europea que

estableix el principi de no-discriminació entre treballadors fixos

i treballadors amb un contracte de durada determinada als

efectes d'aplicar criteris d'antiguitat a determinades condicions

de treball, com preveu la Directiva 1999/70/CE del Consell, de

28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc del CES, la UNICE

i el CEEP sobre el treball de durada determinada. D'acord amb

la clàusula 4, apartat 1, d'aquesta Directiva, "els criteris

d'antiguitat relatius a determinades condicions de treball seran

els mateixos per als treballadors fixos, tret que criteris

d'antiguitat diferents venguin justificats per raons objectives"

i, en conseqüència, "no podrà tractar-se als treballadors amb un

contracte de durada determinada d'una manera menys favorable

que als treballadors fixos pel simple fet de tenir un contracte de

durada determinada".
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A les comunitats autònomes de Galícia i Madrid els

respectius Tribunals Superiors de Justícia han reconegut el dret

a cobrar triennis al professorat associat universitari i les

universitats d'aquestes comunitats els paguen efectivament al

seu professorat associat. A altres comunitats, com l'andalusa i

la de Castella i Lleó, no ha estat necessari acudir als tribunals

per fer efectiu aquest dret i es reconeixen els triennis a aquest

colAlectiu en les taules salarials corresponents al professorat

universitari. El que es reconeix en aquestes universitats, a

través dels convenis colAlectius signats amb la representació del

personal docent i investigador, és el cobrament de triennis al

professorat associat sempre que no realitzin aquesta activitat

docent en compatibilitat amb altra administració pública.

Per altra banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea

s'ha pronunciat en diverses sentències sobre qüestions

prejudicials plantejades per tribunals espanyols en relació amb

el reconeixement amb efectes retroactius a l'entrada en vigor de

la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat

públic del dret a percebre triennis dels treballadors interins en

les administracions públiques, a qui també s'aplica la Directiva

esmentada. En l'àmbit universitari destaca la sentència de 22 de

desembre de 2010 del TJUE referent a la qüestió prejudicial

plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia, on

afirma que la Directiva, incorrectament transposada, inclou en

el seu àmbit d'aplicació el personal universitari interí de la

comunitat autònoma de Galícia perquè un complement salarial

per antiguitat constitueix una condició de treball prevista en la

clàusula 4, apartat 1, de l'esmentat acord marc, de manera que

els treballadors amb contracte de treball de durada determinada

poden oposar-se a un tracte que, en relació amb el pagament

d'aquest complement i sense cap justificació objectiva, és

menys favorable que el tracte dispensat als treballadors fixos

que es troben en una situació comparable. La naturalesa

temporal de la relació de servei de determinats empleats públics

-afirma el TJUE- no pot constituir, per si mateixa, una raó

objectiva, en el sentit d'aquesta clàusula de l'Acord marc i el fet

que una disposició nacional com l'article 25, apartat 2, de la

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat

Públic, no contingui cap referència a la Directiva 1999/70 no

exclou que aquesta disposició pugui ser considerada una

mesura nacional de transposició d'aquesta Directiva al Dret

intern. Els treballadors interins, així, no només poden invocar

aquesta clàusula (amb efecte directe) sinó que les autoritats

competents de l'estat membre de què es tracta "estan obligades

a conferir a aquest dret al pagament de triennis efecte retroactiu

des de la data d'expiració del termini impartit als estats

membres per a la transposició d'aquesta Directiva al Dret

intern".

Quant al reconeixement de la recerca, el professorat

associat de la UIB no en té cap, tot i que hi ha professors

associats doctors, alguns amb l'acreditació de professorat

contractat doctor o fins i tot amb l'habilitació estatal. Encara

que un professor associat exerceixi la seva ocupació principal

fora de la universitat, el fet que investigui i participi en

projectes i equips de recerca confereix qualitat no només a la

recerca que es desenvolupa en una universitat sinó també a la

docència que s'hi imparteix. És per aquests motiu que en

nombroses universitats espanyoles fa temps que es reconeix als

associats doctors amb un complement que diferencia el

professorat associat que fa recerca del que no en fa. Aquest

complement varia segons les hores de dedicació docent (entre

100i al mes en cas d'associats de 6 hores i 20 i per a associats

de 2 hores).

La diferència retributiva entre universitats només s'entén,

així, en funció del reconeixement d'aquests complements: el

complement d'antiguitat, que legalment s'hauria de retribuir en

virtut de la normativa europea, fins i tot amb caràcter

retroactiu, i el complement de doctor, que és una aposta clara

per la qualitat de la recerca i de la docència. En algunes

universitats també es preveu el complement de DEA.

A tall d'exemple, un professor associat doctor de 6 hores a

les universitats andaluses (segons Conveni de 2012) cobra

9.665,32i l'any (sou íntegre) i un professor associat de 6 hores

a les universitats públiques de Castella i Lleó 9.816i l'any (sou

íntegre), sense comptar triennis (18i per trienni). El

professorat associat de la UIB amb contracte de 6 hores a

Mallorca, independentment de si és doctor i dels anys que fa

que imparteix docència, cobra 7.717,89i per any (7.772,31i
si imparteix docència a Eivissa o Menorca).

La reivindicació de millores en les condicions laborals del

professorat associat és històrica. En aquests moments el

reconeixement de triennis és una reivindicació legal que en

algunes comunitats autònomes s'ha aconseguit per la via

judicial i en altres no ha estat necessari. La valoració de la

recerca del professorat associat és una passa més contra la

discriminació d'un colAlectiu molt heterogeni i divers però que

té un pes considerable en la docència de la UIB.

Segons dades de 2015, d'una plantilla de 1.222 professors,

501 són funcionaris i 721 laborals, dels quals 481 són associats.

La proporció està pujant per efecte de la taxa de reposició del

màxim del 10% obligada des del 2012. No tots fan recerca ni

tots tenen tanta antiguitat com el professorat funcionari, però

tots són professors universitaris i no poden ser discriminats ni

en el reconeixement de la seva docència ni en el reconeixement

de la seva recerca.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern a:

1. Reconèixer els triennis al professorat associat de la UIB que

no els cobri d’altra administració pública.

2. Millorar progressivament les condicions laborals del

professorat associat de la UIB amb la valoració de l’antiguitat

i de la condició de doctors/es com a complements salarials.

Palma, a 5 de febrer de 2016.

La diputada:

Margalida Capellà i Roig.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

H)

RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ús de les instalAlacions esportives de centres

educatius públics, davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

La pràctica de l’esport té nombrosos beneficis, tant físics

com psicològics. Però, avui en dia, també s’han convertit en

una alternativa d'oci per als nostres joves, els nostres majors i

per a moltes persones. És una alternativa d’oci saludable que

fomenta valors socials i de convivència.

I és responsabilitat de les administracions públiques acostar

aquesta pràctica a la ciutadania. Però també és una realitat que

hi ha una mancança de zones esportives a l’abast dels

ciutadans, ja que no és possible poder tenir aquestes

instalAlacions en tots i cadascun barris i zones residencials dels

nostres municipis.

Malgrat això, sí que és cert que la nostra comunitat té una

amplia xarxa de centres educatius públics, tant colAlegis com

instituts, que compten amb instalAlacions esportives que estan

infrautilitzades en horari no lectiu, instalAlacions que es podrien

aprofitar i dinamitzar per donar cobertura a la demanda

d'aquest tipus d’espais.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a elaborar, conjuntament amb els ajuntaments, un pla

d’ús de les instalAlacions esportives dels centres educatius

públics en horari no lectiu, en el termini d’un any.

Palma, a 5 de febrer de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

I)

RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a foment de l'esport adaptat, davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

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 la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

Un dels objectius que han de tenir les administracions

públiques a l’hora de treballar en l’àmbit de la discapacitat és

la integració comunitària plena en totes les edats i en tots els

àmbits de la vida. I una de les màximes que hem de defensar és

el dret de totes les persones a la igualtat i l'equiparació

d'oportunitats en els àmbits de la salut, l'educació, el treball, el

transport, l'oci, l'esport...etc.

Des de les diferents institucions es treballa per donar

cobertura a les necessitats de les persones amb discapacitat,

donant-los el suport necessari perquè puguin tenir la major

autonomia possible en el seu desenvolupament vital. Malgrat

s’hagi avançat molt en aquest sentit, queda un llarg recorregut

per tal que la igualtat d’oportunitats sigui real i efectiva.

Un dels àmbits en els quals s’han fet passes, però encara

queda molt per fer, és en l'esport.

Nombroses investigacions constaten que la pràctica de

l'exercici físic i l’esport en general provoquen en les persones

no tan sols millores físiques, sinó també psicològiques, i les

persones que tenen alguna discapacitat no en són una excepció.

Més concretament l’esport adaptat té un seguit de beneficis

psicològics i físics com poden ser el foment de l'autoestima, la

millora de la comunicació, l’augment de la capacitat

d'autonomia, la millora del treball cardiorespiratori, de

l’equilibri, l'augment del control d'habilitats motores, el

desenvolupament de l’atenció i coordinació, facilita la ubicació

espacial i la lateralitat, d’entre altres.

Per tots aquest motius, les administracions públiques han de

fomentar i contribuir a la pràctica de l’esport adaptat, i per

això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

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

Balears a elaborar, en el termini d’un any, un pla de foment de

l’esport adaptat conjuntament amb les altres administracions,

la Federació Balear d’Esports per a persones amb discapacitat

(FEBED), entitats del sector de la discapacitat i altres

federacions esportives.

Palma, a 5 de febrer de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.15. RESPOSTES A INTERPEL ALACIONS I A

PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 5648/15, presentada  pel

diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a política del Govern en relació amb els

desplaçaments de malalts a l'Hospital de referència de Son

Espases.

A aquest govern li preocupen les persones i és plenament

conscient i sensible dels trastorns que suposen els

desplaçaments de pacients i familiars des de qualsevol altra illa

de les Illes Balears a l'hospital de referència, i  també dels

pacients de Mallorca que es desplacen a altres indrets

d'Espanya.

Per poder abordar aquesta qüestió, el Govern du a terme

actuacions en 5 línies:

• Una primera revisió i millora del conveni amb la Residència

Can Granada. Tal com el vàrem trobar signat permetia

determinades injustícies envers els usuaris que el Govern ja

ha corregit.

• Una segona d'anàlisi i planificació dels recursos sanitaris

per atendre aquestes necessitats. Treballam per a la posada

en funcionament d'una residència per a malalts i familiars

de les altres illes que necessitin ser atesos a l'Hospital

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=22
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Universitari Son Espases. El pressupost per a aquest any

2016 inclou una partida específica per engegar aquest

projecte.

• Una tercera línia de millora és revisar i actualitzar els ajuts

econòmics.

• Quant a les dietes i compensacions que perceben els

desplaçats per motius de salut, cal recordar que es regeixen

per una norma (Ordre del conseller de Salut i Consum de 19

de gener de 2011) que va permetre augmentar de manera

notable les quantitats que es donaven fins a aquells.

• Una quarta és que tenim feina per dotar de més serveis els

hospitals de Can Misses a Eivissa, Mateu Orfila a Menorca

i a Formentera, ja que és una manera d'evitar els

desplaçaments. Creim que es poden resoldre més problemes

de salut en l'àmbit local incrementant els desplaçament dels

especialistes dels hospitals de Mallorca, i treballam perquè

això pugui ser una realitat el més aviat possible.

• La cinquena línia és que treurem  a concurs un nou conveni

per al transport aeri urgent per a les illes de Menorca i

Eivissa, que ens permetrà introduir millores importants.

Aquestes són les línies de millora en les quals feim feina. Al

cap i a la fi es tracta de voluntat i de posar la persona en el

centre en el disseny de les persones polítiques i accions, i estam

convençuts que en aquests quatre anys de legislatura es podrà

veure com aquestes mesures contribuiran a millorar la qualitat

de vida tant dels pacients com de les seves famílies.

Palma, 19 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 6038/15 i 6039/15, presentades

per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a nomenament del

nou subdirector de personal de l'Ibsalut i a nomenament de la

nova subdirectora de Gestió i Serveis de l'Àrea de Salut

d'Eivissa i Formentera.

La Conselleria de Salut segueix el procediment normatiu

per a la selecció del personal directiu professional establert en

les diferent normes que el regulen.

Aquest procediment normatiu disposa que la provisió

mitjançant la lliure designació no conculca els principis de

mèrit i capacitat ni suposa una discriminació o desigualtat entre

els candidats aspirants a obtenir el lloc de treball convocat.

També és cert que la confiança de l'autoritat que ha de fer el

nomenament és la causa essencial dels llocs de lliure

designació. Aquests nomenaments estan justificats pel motiu de

confiança especial ateses les circumstàncies apreciades en

l'aspirant, tant per obtenir el lloc de treball com perquè continuï

exercint-lo o disposar-ne el cessament si s'ha perdut la

confiança. Això vol dir que no és un requisit, ni legal ni formal,

fer una exposició expressa dels motius en virtut dels quals s'ha

preferit una persona en lloc d'una altra, ni tampoc donar compte

dels motius que han fet perdre la confiança en una persona ja

designada.

La Conselleria de Salut decideix el nomenament de tots els

òrgans de gestió seleccionats mitjançant els procediments

establerts legalment i, així mateix, tots compleixen els requisits,

tenen els mèrits i l'experiència necessària per acomplir totes les

funcions que tenen assignades i tenen la confiança especial de

l'equip de Govern.

 

Palma, 19 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6515/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost del compromisos signats en el pacte de

Govern per a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca.

Els acords de Govern estableixen 9 projectes o

compromisos dels quals la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca n'és la responsabilitat de la seva gestió i

execució. Aquests projectes són:

1. Aturar la importació de residus cap a Illes Balears i proposar

una Llei autonòmica per a la gestió sostenible de residus.

El projecte ja es troba en execució. La Direcció General

d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus s'ha reunit

amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

per conèixer la darrera versió del Pla Estatal Marc de Gestió de

Residus (PEMAR). El PEMAR es marca algunes línies

bàsiques que  s'han d'incorporar a la futura llei de residus:

l'exigència d'una planificació estratègica en matèria de residus

i l'orientació de la política de residus aplicant el principi de

jerarquia i garantint el compliment d'objectius en els terminis

fixats, com, per exemple, arribar en el 2020 al 50% de

preparació per a la reutilització i el reciclatge.

S'han fet diferents trobades amb els sectors implicats

començant pels consells insulars de les 4 illes i seguint amb

entitats com la Fundació Deixalles o la Plataforma per a la

Reducció de Residus de Mallorca per parlar de la possibilitat

d'incloure a la llei a un sistema de devolució i retorn d'envasos.

La previsió de costos és d'escassa significació.

2. Oposició frontal a les prospeccions petrolíferes. Promoure la

modificació de la legislació estatal i europea en aquesta matèria

i emprendre les mesures polítiques, legals i judicials

necessàries per acabar amb les prospeccions a la Mediterrània.

Liderar un front comú per una Mediterrània lliure de

prospeccions.

El programa ja està en marxa i és bàsicament d'acció

política: reunions, redacció d'un projecte de llei estatal de

prohibició de les prospeccions, proposta de declarar ZEPIM el

Corredor Mediterrani de Cetacis, etc. En conseqüència, el cost

és inferior a 3.000i l'any 2015 i amb una previsió per a l'any

2016 d'uns 15.000i.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=27
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3. Revisió del Pla hidrològic.

El projecte també està iniciat, amb l'acord del Consell de

Govern ja adoptat. La previsió de termini per a la seva execució

és de 2 anys.

Es preveu al llarg del 2016, dur a terme els estudis i treballs

necessaris per a poder revisar el pla amb un pressupost de

632.954i.

4. Revisar els plans de gestió i recuperar i millorar els efectius

humans i tècnics dels espais naturals protegits per garantir-ne

la correcta gestió i conservació.

Per a l'execució d'aquest projecte es preveu una despesa de

120.000,00i per a l'any 2016, per suport tècnic, informàtic i

ajut a la informació pública i la transparència. Bàsicament es

farà amb tècnics propis.

Per recuperar i millorar els efectius humans i tècnics es

preveuen 500.000i d'increment cada any, sempre que el

pressupost ho permeti. Cal fer reparacions d'urgència als

equipaments (teulades als refugis...) i sobretot tornar a

contractar tècnics d'espais naturals que varen ser acomiadats.

Si hi incloem les despeses per tal que les reserves marines

puguin recuperar les seves funcions i activitats, s'hi ha d'afegir

150.000i/any per a dur a terme el seguiment i 340.000i/any

per a la vigilància, atès que a la passada legislatura

s'acomiadaren 6 dels 12 guardes de reserves marines, deixant

aquestes sense vigilància efectiva suficient. També s'acomiadà

tot el personal destinat al seguiment científic de les reserves, de

manera que des de 2011, no hi ha seguiment. Es preveuen

100.000i de seguiment el primer any, esperant poder-ho

incrementar.

5. Nous parcs i espais protegits, entre d'altres el Salobrar de

Campos i la reserva marina de Sa Dragonera, i ampliació del

Parc Nacional de Cabrera.

La despesa prevista en relació a aquest projecte, al llarg del

2016, és de 30.000,00i. Ja es troba iniciat pel que fa a

l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera (la declaració la fa el

ministeri). Els nous espais del Trenc-Salobrar de Campos i la

reserva marina de Sa Dragonera es preveu que estiguin

aprovats en el termini de dos i un any.

A la vegada s'està activant el finançament europeu per tal

d'obtenir recursos per a gestionar els nous espais naturals

protegits.

6. Pla de protecció de la posidònia i control dels fondeigs

ilAlegals (137).

Estam preparant el decret de protecció de la posidònia, com

a hàbitat prioritari de xarxa natura 2000 i esperam que estigui

en un any. Pel que fa al control dels fondeigs ilAlegals, el que es

fa des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

és regular el fondeig per tal de protegir l'hàbitat de praderia de

posidònia. Aquesta és la mesura més difícil d'implementar atès

que no existeix cap cos de vigilància a la mar que depengui del

Govern, més enllà dels guardes de pesca de les reserves

marines, molt minvats en efectius i que tan sols poden actuar a

les reserves. En qualsevol cas, primer s'ha de fer el decret de

protecció de la posidònia (previst per a l'any 2016) i després

implementar-lo. A dia d'avui no és possible preveure'n el cost.

7. Traspàs de la gestió de recursos hídrics als consells insulars

i agilitar la tramitació de les infraestructures hidràuliques

pendents d'execució.

El traspàs s'està analitzant, amb una possible previsió

d'inviabilitat econòmica per part dels consells.

8. Revisió de la Llei autonòmica de protecció dels animals de

1992 per avançar cap una Llei del benestar animal.

S'han fet les reunions per establir un primer contacte amb

les entitats. En 4 mesos, les entitats, remetran un esborrany de

proposta. Es preveu un termini de 2 anys en l'execució del

compromís. No hi ha costos econòmics imputables.

9. Llei de la Reserva de la biosfera de Menorca.

S'està a l'espera que el Consell de Menorca faci una

proposta. No hi ha costos econòmics imputables.

Palma, 16 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6911/15, presentada per la

diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cobrament  ilAlegal d'alts càrrecs del

Govern de Bauzá (III).

Les costes pugen a 829,72i.

Palma, 25 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 7392/15 a 7397/15, presentades

per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a paralització de l'adjudicació

d'habitatges d'ús social; a  prestació de serveis al més

desfavorits; a serveis d'intermediació per garantir el dret de

l'habitatge; a habitatges buits d'entitats financeres; a servei

d'habitatges buits i a servei d'habitatges buits ( 2).

L'IBAVI no ha interromput la seva activitat en cap moment.

De fet, des del passat mes de febrer s'han adjudicat un total de

84 habitatges en règim de lloguer.

Tampoc no ha deixat de complir en cap moment amb els

fins generals que reglamentàriament té atribuïts, entre d'altres,

el d'afavorir l'accés als habitatges protegits als colAlectius que

més ho necessiten.

Per una banda, l'IBAVI aprova l'adequació dels preus de

renda dels adjudicataris a la seva actual situació econòmica,

com també l'ampliació de l'oferta d'habitatges a preu reduït. Per

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-015.pdf#page=28
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altra, aquest Govern sempre ha mostrat la voluntat de ser

intermediari per palAliar les dificultats de les famílies i les

persones amb majors dificultats.

La Llei d'Habitatge determinarà les característiques del

gravamen i l'entrada en vigor de la seva aplicació.

La Mesa de l'Habitatge reunida dia 16 de novembre de 2015

va acordar crear un grup de treball per estudiar la problemàtica

dels habitatges buits. L'oficina seria un servei que s'oferiria des

de l'IBAVI i el programa a desenvolupar seria la cessió

voluntària d'habitatge privat per lloguer social temporal a canvi

de la rehabilitació i gestió dels habitatges a càrrec de l'IBAVI.

El propietari d'un habitatge buit no està obligat a incorporar

el seu habitatge i per tant, no ha de tenir cap tipus de

conseqüència.

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7406/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a pagament al Consell de Mallorca de la

bestreta de 125 milions d'euros.

En aquests moment no hi ha prevista una data determinada

de pagament.

Tenint en compte que de l'acumulat de les bestretes per 125

milions d'euros (37,5 milions de l'any 2009; 37,5 milions del

2012; i, 25 milions del 2013) no hi ha hagut cap pagament

durant els darrers 7 anys, es fa necessari consensuar i establir

conjuntament amb el Consell un calendari de regularització i

retorn de les bestretes degudes. Amb això estem fent feina.

Palma, 21 de gener de 2016.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 7931/15 i 7932/15, presentades

per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a nomenament del

coordinador assistencial d'atenció a l'usuari a l'Ibsalut, 1 i 2.

La coordinadora assistencial d'atenció a l'usuari, contribuirà

a unificar criteris dins el mateix servei de salut, fer d'enllaç

entre les diferents unitats d'atenció a l'usuari dels diferents

centres i la direcció assistencial, així com fer propostes de

millora sempre amb la visió del ciutadà i posant al centre

l'usuari de la sanitat pública.

La coordinadors depèn de la Subdirecció de Cures que al

seu torn depèn de la Direcció i Assistència Sanitària. És

personal fix de l'Hospital Universitari Son Espases i percep les

retribucions d'aquesta partida.

Al mateix temps el Govern treballa per recuperar la figura

del defensor de l'usuari que com sap és un objectiu prioritari i

així queda recollit dins els acords pel canvi.

Palma, 14 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 8185/15, 8186/15,8196/15 i

8198/15,  presentades per la diputada Sra. Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a

Policia Local d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de

Menorca.

D'acord amb les dates presentades en el mes d'abril de 2015

per tots els ajuntaments de les Illes Balears amb motiu de la

confecció de la Memòria 2014 de les policies locals de les Illes

Balears, el nombre de policies locals en les distintes illes és:

Mallorca: 2.014

Menorca: 228

Eivissa: 254

Formentera: 20.

Palma, 5 de gener de 2016.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 8187/15 a 8194/15, presentades

per la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a Policia Nacional

Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca; Guàrdia Civil

Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.

D'acord amb l'article 9 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de

març, de Forces i Cossos de Seguretat, el Cos Nacional de

Policia i la Guàrdia Civil formen part de les Forces i Cossos de

Seguretat de l'Estat, i depenen del Ministeri d'Interior.

Per altra banda, l'article 2.3.d del Decret 24/2015, de 7

d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual

s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de

les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General

d'Emergències i Interior, competències en matèria de

coordinació de les policies locals.

Per tant des d'aquesta Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques no poden facilitar les dades

solAlicitades perquè no estan dins l'abast de les nostres

competències i tampoc tenim aquesta informació.

Palma, 5 de gener de 2016.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 8195/15, presentada per la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a Cas Serres.

Amb la informació de la que disposem, la residència de Can

Serres és un centre residencial. La configuració d'aquest centre,

a pesar de mantenir el nom d'hospital, no ha estat configurat

com a tal en els darrers temps. No disposa de serveis ni

quirúrgics ni mèdics, ni de proves complementàries. La seva

activitat correspon de ple a una residència assistida.

Tant a l'illa de Mallorca com a la de Menorca existeixen

residències similars, gestionades pels consells insulars

corresponents.

Finançar llits residencials no és competència de la

Conselleria de Salut.

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia (article 70.4) és

competència dels consells insulars corresponents.

En tot cas, a mig termini, amb la construcció d'un nou

Complex Hospitalari de Can Misses, les necessitats

assistencials sanitàries, tant de pacients aguts com crònics, la

mitja estada sociosanitària: convalescència, rehabilitació, salut

mental i cures palAliatives quedaran plenament cobertes.

Palma, 2 de desembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8298/15, presentada pel diputat

Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures contra la pobresa infantil.

Des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació s'ha:

• Elaborat la Llei de renda social, pactant el text amb les

entitats del tercer sector. La partida pressupostària per

2016, arriba als 20 milions d'euros. L'objectiu de la renda

social, és arribar a totes les persones sense ingressos. Donat

el mal finançament de la comunitat autònoma s'ha hagut de

prioritzar el públic objectiu segons una sèrie de condicions,

que en el cas de l'any 2016 seran famílies amb menors a

càrrec.

• Conjuntament amb la Conselleria d'Educació i Universitat,

s'ha creat el fons d'emergència, amb una partida pels anys

2015/2016 és de 590.000i, dirigit a les escoles públiques

per tal de cobrir temporalment les mancances bàsiques els

infants, que es puguin detectar. Aquest fons té com a

finalitat poder pagar:

Menjador i material escolar

Escola matinera

Sortides extra-escolars

• Incorporar en el PPB 1 milió d'euros per fer programes

específics de lluita contra la pobresa, dels quals 850.000i
provenen d'un fons específic del Govern de l'Estat.

Palma, 19 de novembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 8301/15 a 8303/15 i 8305/15,

presentades pel diputat Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a actuacions del Govern en

desnonaments, a colAlaboració amb ajuntaments per lluitar

contra desnonaments, a habitatges de lloguer per colAlectius

vulnerables i a ajudes per lloguer.

L'IBAVI adjudica els habitatges que gestiona mitjançant el

procediment regulat pel Decret 8/2011, de 4 de febrer (BOIB

núm. 22, 12-92-11). Les bases i criteris que regeixen aquests

procediments han de preveure entre d'altres, les reserves per a

contingents especials, si és el cas, i supòsits prevists per a la

reversió d'aquestes reserves al contingent general (art. 4). En

l'article 6 es relacionen allò que es consideren colAlectius

preferents als efectes del Decret esmentat.

A més, a l'article 5 d'aquesta norma es preveu la possibilitat

d'aprovar "la signatura de convenis de colAlaboració amb altres

entitats públiques o privades sense ànim de lucre, per  cedir-los

part de l'oferta pública d'habitatge i, al marge del procediment

d'adjudicació d'aquest Decret, amb finalitats dirigides a palAliar

les dificultats de certs colAlectius per a accedir a un habitatge

digne i adequat", reserves que podran ser-ho per a la seva

cessió a altres administracions, sempre que siguin destinades a

alguns dels colAlectius de protecció preferent i per a la seva

cessió a altres entitats sense ànim de lucre, sempre que siguin

destinats als fins institucionals d'aquestes entitats. S'ha de dir

que l'IBAVI té formalitzats convenis de colAlaboració en els

termes prevists en l'article 5 citat, amb pràcticament tots els

ajuntaments del territori de la comunitat autònoma, com també

amb nombroses institucions públiques, fundacions i

associacions de caire social i assistencial (IBD, IMAS,

GESMA, AAPSIB, ASPROM, DISFAM, Projecte Home,

Fundació Tutelar Demà, Fundació Sant Joan de Déu...).

D'altra banda, l'IBAVI en compliment de l'Acord de

colAlaboració interadministrativa formalitzat amb l'Institut

Balear de la Dona (IBD) el 19 de setembre de 2013 reserva

anualment a favor d'aquest organisme un màxim de 15

habitatges per destinar-los al lloguer per a les dones que hagin

patit violència de gènere.

Palma, 27 de novembre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 8304/15, presentada pel diputat

Sr. Jaime Juan Garau i Salas, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a lluita contra la pobresa energètica.

Com ja es va anunciar, en breus convocarem la Mesa de la

Pobresa Energètica per treballar amb les entitats socials,

associacions de consumidors i les pròpies comercialitzadores
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elèctriques solucions immediates i a llarg termini a la

problemàtica de la pobresa energètica.

Donada la manca de coordinació i informació específica

fins ara respecte del tema, el Govern du temps fent feina amb

les direccions generals de Consum, Política Industrial, Serveis

Socials i Planificació, i Coordinació, per tal d'unificar criteris

i coordinar actuacions en aquesta matèria per a garantir

l'eficiència de les mesures que s'adoptin.

A més, des de la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat, podem afirmar que actualment hi ha un conveni marc

entre la FELIB i Endesa per evitar el tall de subministrament a

persones que reben ajudes socials dels ajuntaments que hagin

signat el conveni. S'està treballant en una proposta que pugui

donar cobertura a tota la ciutadania de les Illes Balears,

independentment del seu municipi. Tot això, més enllà de

simplement evitar el tall i passar la factura del llum als

ajuntaments, sinó que es pretén ajudar a les famílies afectades

a fer un ús eficaç de l'energia i assessorar-les en matèria de

tarifes i facturació.

Per últim i concretant de cara a aquest hivern i mentre es

continuen definint les mesures a mig termini, s'està treballant

amb les principals comercialitzadores amb implantació a

Balears per fer extensiva la protecció davant els talls de

subministrament en mesos d'hivern a les llars potencialment

vulnerables.

Palma, 19 de novembre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8320/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures contra la vespa

asiàtica.

Relació de mesures efectuades i previstes per a 2016 pel

que fa a la vespa asiàtica (Vespa velutina).

El dia 6 d'octubre, la UIB va notificar oficialment la

presència de la vespa asiàtica (Vespa velutina) a Mallorca. De

llavors ençà es posaran en marxa tots els mecanismes per a la

detecció i eradicació d'aquesta perillosa espècie invasora. En

aquests moments, la hipòtesi més probable és que ens trobam

en una fase inicial de la invasió. Es tracta d'una espècie que té

una gran apetència per les caseres d'abelles melAlíferes, i el fet

que hagi estat detectada pels apicultors tan tard ens fa sospitar

que pot ser només hi havia un niu de l'any.

Mesures de contenció:

• Comunicació al MAGRAMA i solAlicitud d'ajut

• Estreta colAlaboració amb el Laboratori de Zoologia de la

UIB (comunicant de l'arribada de la vespa a Mallorca)

• Creació d'un document informatiu sobre la biologia de la

vespa i caràcters identificadors, a càrrec de la UIB i la DG

d'Agricultura

• Elaboració d'un protocol d'alerta i un protocol de destrucció

de nius en coordinació amb totes les administracions i

cossos afectats

• Contactes amb administracions del País Basc amb àmplia

experiència en la vespa asiàtica. Ens enviaren un niu per

ells retirat per a tasques de divulgació

• Coordinació amb Ajuntament de Sóller. Activitats de

prospecció en colAlaboració amb voluntaris

• Difusió de la informació i coordinació amb apicultors

• Realització d'operatius de prospecció a la zona afectada per

trobar el niu/s (a càrrec de DG Espais Naturals, AMA,

COFIB, Ajuntament de Sóller, apicultors, etc)

• Adquisició de transmissors de 0.4 g que es poden posar a

l'esquena de les vespes perquè ens condueixin al niu.

Adquirit a empresa italiana especialitzada (SCUBLA)

• Realització d'una infografia sobre la vespa asiàtica per

distribuir a la societat. Penjat a web corporativa

• Xerrada informativa a la Cooperativa Agrícola de Sant

Bartomeu (Sóller) presentada per la directora general

d'Espais Naturals i el director general d'Agricultura

• Creació de cartografia de presència probable de nius de

vespa asiàtica a la zona, d'acord amb les necessitats

ecològiques de l'espècie

• Jornada de formació en detecció de nius al camp per part de

dos Agents Rurals de Girona fets venir a l'efecte. Al dia

següent, feina de camp per formar a personal propi

• Dia 31/10/2015 es va detectar un niu de vespa asiàtica a la

zona. Fou retirat l'endemà

Pla de Xoc

L'indicat al protocol. Consisteix en detectar tots els nius de

vespa asiàtica i destruir-los de la manera més ràpida i segura

per als treballadors i la ciutadania en general.

Per tant, des de la comunicació de l'existència de la vespa

asiàtica fins que es va poder trobar el niu varen passar tres

setmanes, amb una tasca molt intensa de divulgació i

prospecció a tots els nivells. D'ençà que es retirà el niu, no

tenim constància que s'hagi vist cap vespa asiàtica al medi

natural de Mallorca.

Tanmateix, no es pot descartar que hi hagi més nius.

Aleshores, s'ha creat una xarxa de trampes de la vespa que s'han

ubicat a les caseres dels apicultors dels municipis centrals i

costaners de la Serra de Tramuntana, els més propensos a ser

colonitzats, segons l'Estratègia del MAGRAMA per a l'espècie.

El seguiment serà efectuat pels agents de Medi Ambient.

El cicle de la vespa asiàtica és anual. Els nius només duren

un any. Quan arriben els primers freds, tots els exemplars

moren, llevat de les futures reines fertilitzades, que queden en

fase d'hivernació fins a la propera temporada. Per tant, enguany

queda molt poc temps d'activitat, si aquesta no ha finalitzat ja.

La primavera de l'any que ve caldrà reprendre les tasques de

seguiment (trampes, divulgació als ciutadans i mitjans de

comunicació, etc.) per a l'hipotètic cas que apareguin nous nius.

Palma, 17 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8321/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures de contenció davant

la Xilella Fastidiosa.

Mesures de contenció que s'executaran a les Illes Balears en

el cas d'arribar el bacteri:

a) Primera sospita:

1. Establir un equip de direcció d'emergència per definir

actuacions, avaluar recursos i assignar responsabilitats,

concertar una primera reunió amb l'objectiu de:

1.1. Obtenir un llistat i plànol de situació de les plantes

hospedants en 100m.

1.2. Obtenir un llistat d'explotacions d'espècies hospedants

properes (10 km al voltant).

1.3. Localitzar el plànol vivers i garden centers propers (10

km al voltant).

1.4. Obtenir un llistat de plantes rebudes/venudes a la zona

i el seu origen.

1.5. Localitzar empreses que puguin arrabassar i destruir

(crema o trituració) les plantes en cas de confirmació.

Altes mesures cautelars que es prendran seran:

1.6. ColAlocar trampes grogues a la zona sospitosa i 100 m

al voltant.

1.7. Mesures higièniques: eliminar restes vegetals, males

herbes.

1.8. Inspeccions a la zona sospitosa: verificar símptomes in

situ, obtenir traçabilitat de les plantes, inspecció dels vivers al

radi de 10 km, realitzar mostrejos a la proximitat (100 m).

1.9. Si hi ha risc de propagació: immobilització cautelar,

cobrir les plantes amb malles, separar físicament les plantes

sospitoses, restringir l'accés a la zona a vehicles i persones i

informar d'immediat a totes les persones que puguin tenir

vegetals sospitosos dels riscs i mesures a adoptar.

Es realitzarà una analítica al Laboratori de Sanitat Vegetal

i s'enviarà mostra al Laboratori Nacional de Referència de

Bacteris de forma immediata.

b) Confirmació oficial de Xylella Fastidiosa pel Laboratori de

Referència de Bacteris:

1. Notificació al MAGRAMA.

2.-Delimitació de la zona demarcada (ZD)= ZI+ZT

Zona infestada (ZI): vegetals infestats o amb símptomes

d'infecció (100 m al seu voltant).

Zona tampó (ZT): amplària mínima de 10 km als voltants.

L'establiment de la zona demarcada (ZD) implica posar en

marxa un programa d'eradicació:

a) Obligació d'inspeccionar durant 2 anys la ZD.

b) Prohibir la plantació de plantes hospedants a les zones

infestades (ZI).

c) Restriccions al moviment de material vegetal: la

circulació procedent de la ZD està prohibida.

d) Obligació de realitzar tractaments fitosanitaris contra els

insectes vector (Philaenus spumarius): almenys dues

aplicacions entre maig i agost, a primera hora del matí.

e) Tractar les plantes que poden ser hostes del sector: segat,

control químic, laboreig del sòl, escarda manual, etc...

f) Eliminar els vegetals infectats i els situats al voltant de

100 m dels infectats (vegetals infectats, plantes hospedants i

vegetals sospitosos o amb símptomes).

g) Arrabassar els arbres incloent el seu sistema radicular i

destrucció per triturat o cremat, fent-se millor in situ o a prop

de la zona infestada.

h) Senyalitzar les zones infestades i demarcades.

i) Obligar a desinfectar les eines utilitzades.

j) Aplicar les bones pràctiques agrícoles: poda cada any o

cada 2 anys, laboreig superficial, etc...

k) Realització de campanyes de divulgació i

sensibilitazació.

Palma, 9 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8322/15, presentada pel diputat

Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a viatge a Madrid de la consellera de Salut.

Amb càrrec de la comunitat autònoma de les Illes Balears

no va assistir cap persona al cicle de conferència sobre qualitat

del Sistema Nacional de Salut. Les despeses per desplaçament

varen ser de 59,5i.

Palma, 4 de desembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 8385/15 i 8386/15, presentades

per la diputada Sra. Sara Ramón i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a eliminació de l'amiant de

diversos centres educatius d'Eivissa i centres escolars amb

amiant a les Illes Balears.

La Conselleria d'Educació està treballant per a la retirada de

l'amiant a tots els centres educatius on s'ha detectat. S'estan

prenent mesures en tots els casos on s'han detectat cobertes de

fibrociment amb fibres d'amiant.

Ara mateix queda amiant a 26 centres, a la majoria dels

casos als porxos exteriors. Tres dels centres on en queda estan

situats a Eivissa i en els tres casos s'estan redactant projectes.

Palma, 28 de desembre de 2015.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí Xavier March i Cerdà.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 8494/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a compliment acord concertada.

El compliment de l'acord tendria un cost entorn als onze

milions d'euros.

Palma, 28 de desembre de 2015.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8557/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a productores,contractes i programes per

al 2016.

Productora: Espiral; Títol: Això és mel 1T. 

Any 2016: 50.166,87; Total contracte: 117.056,06i; 

Capítols contractats: 7 capítols.

Productora: Tresques Comunicació; Títol: Mira per on 1T. 

Any 2016: 26.525,65; Total contracte: 49.321,47i; 

Capítols contractats: 13 capítols+1 resum.

Productora: Cinetica; Títol: Un lloc amb història. 

Any 2016: 99.645,53; Total contracte: 131.027,38i; 

Capítols contractats: 12 capítols+1 resum.

Productora: Mediopolis; Títol: Uep! com anam? 1T. 

Any 2016: 123.239,88; Total contracte: 133.509,81i; 

Capítols contractats: 13 capítols.

Productora: Empatic; Títol: El secret de les pedres. 

Any 2016: 177.746,87; Total contracte: 177.746,87i; 

Capítols contractats: 13 capítols.

Productora: Novatelevisió; Títol: Cuinant en 20 minuts. 

Any 2016: 105.665,23; Total contracte: 105.665,23i; 

Capítols contractats: 120 capítols.

Productora: Cinetica y Tesques; Títol: Més a prop 1T. 

Any 2016: 251.406,37; Total contracte: 251.406,37i; 

Capítols contractats: 55 capítols.

Productora: Novatelevisió; Títol: Balears Directe 1T. 

Any 2016: 343.942,84; Total contracte: 343.942,84i; 

Capítols contractats: 55 capítols.

Santa Ponça, 30 de desembre de 2015.

El director general de l'EPRTVIB:

Andreu Manresa.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 8642/15 a 8649/15, presentades

pel diputat Sr. Xico Tarrés i Martí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a conservació i manteniment al Port de

Sant Antoni de Portmany 2012, 2013, 2014 i 2015; a inversió

total en conservació i manteniment al Port de Sant Antoni de

Portmany 2012, 2013, 2014 i 2015.

Atès el volum de la documentació solAlicitada la podeu

consultar a les dependències de la Direcció Generals de Ports

i Aeroports (C/ Gremi de Corredors, 10. 07009-Palma), prèvia

cita trucant al 971178911.

Palma, 10 de desembre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 8652/15 i 8653/15, presentades

pel diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a oficina anticorrupció (I) i oficina

anticorrupció (II).

L'oficina anticorrupció dependrà del Parlament de les Illes

Balears. Per tant, tota la informació requerida s'haurà d'adreçar

directament a ells.

Palma, 16 de desembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 8655/15, presentada pel diputat

Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a començament de la reparació de l'emissari de

Talamanca.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

(ABAQUA) du a terme les reparacions de l'emissari de

Talamanca en el moment en què es produeixen les avaries.

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 8794/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accions per eradicar la proliferació del Becut

Vermell a l'illa d'Eivissa.

El Govern de les Illes Balears, juntament amb el Consell

Insular d'Eivissa, ha desenvolupat i continuarà desenvolupant

les següents actuacions per a controlar el becut vermell a l'illa

d'Eivissa:

1. Donar assessorament a les persones que ho solAliciten per

telèfon o presencialment.

2. Mantenir un punt d'informació permanent sobre les novetats

que es vagin produint en l'evolució de la plaga a les pàgines

webs de sanitat vegetal de cada administració.

3. Diagnosticar in situ les palmeres presumptament  afectades

i assessorar els propietaris sobre les accions a seguir,
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4. Facilitar als propietaris i professionals de jardineria que les

restes de poda afectades per la plaga es destrueixin amb

mètodes segurs (enterrament).

5. Atendre les solAlicituds d'autorització de poda i de trasllats de

palmàcies sensibles en zones demarcades, així com els avisos

d'introducció de palmàcies dins l'illa d'Eivissa.

6. Dur a terme xerrades de divulgació de mesures per combatre

la plaga, destinades a professionals de la jardineria i a públic en

general.

7. Dur a terme monitoreig de vol dels escarabats adults amb la

instalAlació de trampes amb feromona.

8. Dur a terme proves d'infecció amb trampes infectives de

Beauveria bassiana (fong entomopatogen).

9. Dur  a terme control oficial documental i de l'estat

fitosanitari de les palmeres de manera preferent en centres de

producció de planta de viver, i en segon terme en punts de

venda.

10. Atendre les denúncies d'incompliment de les mesures

fitosanitàries obligatòries establertes per combatre la plaga i

informar perquè s'iniciï, si cal, un expedient sancionador.

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8795/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantificació de palmeres afectades pel becut

vermell a Eivissa.

A continuació es detallen les palmeres afectades:

El cens estimat de palmàcies a l'illa d'Eivissa és de 76.374

exemplars.

Les palmeres afectades des de la declaració de la plaga l'any

2007 han ascendit a 6.313 exemplars, dels quals 975

corresponen a l'any 2015 (dades a 01/12/2015).

Les palmeres afectades destruïdes han ascendit a 4.723

exemplars, dels quals 793 han estat destruïts l'any 2015 (dades

a 01/12/2015).

Les palmeres sanejades ascendeixen a 1.590, de les quals

182 corresponen a l'any 2015 (dades a 01/12/2015).

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8796/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantificació de les palmeres afectades pel becut

vermell a Mallorca.

El Govern de les Illes Balears du un registre de totes les

palmeres afectades des del moment en què es va detectar per

primer cop la plaga l'any 2006 a l'illa de Mallorca. El total de

palmeres afectades de les que es té constància des de llavors

ascendeixen a 10.666 exemplars.

A la següent taula es detalla per anualitats el nombre

d'exemplars afectats:

Any Palmeres afectades

2006 12

2007 91

2008 99

2009 164

2010 744

2011 1.251

2012 2.437

2013 2.189

2014 2.707

2015 974

Total 10.666

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 8797/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantificació de les palmeres afectades pel becut

vermell a Menorca.

a) Any 2013 

Palmeres afectades: 21 exemplars.

b) Any 2014 

Palmeres afectades: 127 exemplars.

Sanejaments mecànics+tractaments fitosanitari: a 24

exemplars

Eliminació i destrucció+tractaments fitosanitari: 24

exemplars

Palmeres tractades: 76 exemplars

c) Any 2015 (fins el dia 01/12/2015)

Palmeres afectades: 242 exemplars.

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8798/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantificació de les palmeres afectades pel becut

vermell a Formentera.

A continuació es detallen les palmeres afectades per

anualitats:

a) Any 2014

Palmeres afectades: 98 exemplars

Sanejaments mecànics realitzats: a 55 exemplars

Eliminació i destrucció: 43 exemplars
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b) Any 2015 (fins el dia 01/12/2015)

Palmeres afectades: 167 exemplars

Tractaments curatius realitzats: a 18 exemplars

Sanejaments mecànics realitzats: a 42 exemplars

Eliminació i destrucció: 107 exemplars

Palma, 23 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8799/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a estat de la bassa de Sa Rota a Santa Eulària del Riu.

La bassa està en el mateix estat de manteniment que la

darrera legislatura i es troba en bones condicions. Seria

necessària una posta a punt de la maquinària, fer una prova de

càrrega de la xarxa i la revisió dels hidrats.

No obstant, abans s'haurà de solucionar l'alt contingut de sal

de l'aigua de sanejament municipal. 

Palma, 17 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8800/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ús de la bassa de Sa Rota a Santa Eulària del Riu.

La bassa es va construir per un ús agrícola, el qual es podrà

utilitzar quan se solucioni l'alt grau de salinitat, provinent de la

xarxa municipal de sanejament, que fa impossible el regadiu al

superar àmpliament els índex fixats pel Pla Hidrològic de les

Illes Balears.

Palma, 17 de desembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 8805/15 i 8806/16, presentades

per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a

pràctiques FP i ràtios FP.

Ja s'han iniciat accions per conèixer la situació real dels

espais, dels equipaments i de les ràtios en els centres amb FP

a partir de reunions amb els equips directius, de visites als

centres i de coordinació entre les direccions generals

implicades.

Aquest curs s'han ateses les demandes de ràtios d'aquells

centres que ens ho han demanat. Així i tot, un dels motius de

les visites i reunions -a les quals es fa referència a la resposta

a la pregunta anterior- és conèixer aquell fet de primera mà per

poder introduir els canvis que siguin necessaris i corregir

possibles desequilibris.

Palma, 28 de desembre de 2015.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8807/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

ràtios.

El govern anterior ja signà un acord d'escolarització en el

cas del municipi de Sa Pobla. Amb el govern actual s'ha arribat

a un acord a Manacor i està previst signar-ne un altre amb tots

els centres i l'Ajuntament d'Inca.

En segon lloc, en el projecte d'ordre d'escolarització que en

breu es remetrà al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)

es contempla que les respectives comissions d'escolarització

puguin proposar a la Direcció General de Planificació,

Ordenació i Centres modificacions de les ràtios i de la

distribució d'alumnat NEE i NESE per adaptar-les a la realitat

del municipi corresponent. També està contemplat que les

places esmentades no puguin ser ocupades per alumnat ordinari

fins després del mes de setembre per poder atendre així

l'alumnat nouvingut.

Palma, 28 de desembre de 2015.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 9581/15, presentada pel diputat

Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a targetes sanitàries emeses a no residents.

Entenem que el concepte no resident es refereix a residents

irregulars. No s'ha emès cap targeta sanitària, però durant els

mesos d'octubre i novembre de 2015, s'ha canviat el tipus

d'assistència a 510 usuaris.

A octubre 285 i a novembre 225 usuaris.

Palma, 29 de desembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 9586/15 a 9589/15, presentades

per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a places ocupades a la

residència Sa Serra i a places ocupades a la residència Sa

Serra 2 a 4.

A la residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany a l'illa

d'Eivissa, a 31 de juliol de 2015, de les 94 places de capacitat
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del centre, hi havia 69 places ocupades de les 70 concertades

que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

i de Promoció de l'Autonomia personal de les Illes Balears.

A la residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany a l'illa

d'Eivissa, a 31 de d'agost de 2015, de les 94 places de capacitat

del centre, hi havia 66 places ocupades de les 70 concertades

que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

i de Promoció de l'Autonomia personal de les Illes Balears.

A la residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany a l'illa

d'Eivissa, a 30 de setembre de 2015, de les 94 places de

capacitat del centre, hi havia 66 places ocupades de les 70

concertades que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la

Dependència i de Promoció de l'Autonomia personal de les

Illes Balears.

A la residència Sa Serra de Sant Antoni de Portmany a l'illa

d'Eivissa, a 31 d'octubre de 2015, de les 94 places de capacitat

del centre, hi havia 69 places ocupades de les 70 concertades

que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

i de Promoció de l'Autonomia personal de les Illes Balears.

Palma, 30 de desembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 9590/15 a 9592/15, presentades

per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a places ocupades a la

residència de Can Raspalls i a places ocupades a la residència

de Can Raspalls 1 i 2.

En relació a la seva petició sobre les places ocupades al

Centre Residencial de Discapacitat Can Raspall de Sant Jordi

de Ses Salines, terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia, a

l'illa d'Eivissa, al tractar-se d'una competència transferida als

consells insulars, la gestiona del Consell Insular d'Eivissa i no

tenim dades d'ocupació.

Palma, 30 de desembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 9700/15 a 9703/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (I a IV).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: 1 empresa.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 9704/15 a 9707/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (V a VIII).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: 0 empreses.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 9709/15 a 9711/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (IX a XII).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: S'han presentat 7 plans de modernització i

seguretat segons el model de pla recollit a l'annex 5 del decret

20/2015, de 17 d'abril, derivats de la campanya de zona madura

de Calvià.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 9712/15 a 9715/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (XIII a XVI).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: 0 empreses.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 9716/15 a 9719/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (XVII a XX).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: 0 empreses.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 9720/15 a 9723/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (XXI a XXIV).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: 0 empreses.

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 9724/15 a 9727/15, presentades

pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a declaració responsable d'inici d'activitat

turística (XXV a XXVIII).

Menorca: La competència pertany al Consell Insular de

Menorca.

Mallorca: Els plans de modernització seran avaluats per

l'Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB).

Eivissa: La competència pertany al Consell Insular

d'Eivissa.

Formentera: La competència pertany al Consell Insular de

Formentera.

Palma, 14 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 9904/15, presentada pel diputat

Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a medalla al mèrit del turístic de l'Estat.

Les propostes varen ser les següents:

Dolores Ayas i Soledad Castro, en representació del

colAlectiu de cambreres de pisos.

Ovidio Andrés, president de Logitravel.

Carmen i Luis Riu, consellers delegats Riu Hotels&Resorts.

Eduardo Gamero, president del Foment del Turisme de

Mallorca.

Palma, 16 de desembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 9935/15, presentada pel diputat

Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total operacions comunicades per

la Intervenció General de la CAIB a l'Administració General

de l'Estat.

La resposta a les dades que solAlicitau és la següent:

Sanitat: 211.258,88

Educació:     6.963,25

Serveis Socials:     1.353,21
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Resta    25.570,37

Palma, 21 de gener de 2016.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 9936/15, presentada pel diputat

Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total operacions pendents de

pagament.

L'import que solAlicitau -expressat en milers d'euros- és:

7.434,40

Palma, 21 de gener de 2016.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 10154/15, presentada pel diputat

Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a edifici de la Conselleria de Salut.

La Conselleria de Salut ha pres mesures de manteniment,

neteja dels jardins i seguretat de l'edifici ubicat al carrer de

Cecili Metel i evitar així l'estat de ruïna.

Palma, 11 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 10155/15, presentada pel diputat

Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a edifici de la Conselleria de Salut 2.

Per a la vigilància de l'edifici ubicat al carrer de Cecili

Metel, la Conselleria de Salut té un contracte que cobreix el

servei de seguretat tots els dies de dilluns a divendres i també

els festius i caps de setmanes.

A més a més, pel que fa a sistemes d'intrusió i detecció de

robatoris, l'edifici compta amb una central d'alarma connectada

amb els serveis de seguretat del Govern de les Illes Balears.

Palma, 11 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 10156/15, presentada pel diputat

Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a edifici de la Conselleria de Salut 3.

Manteniment i neteja dels jardins:

Mensual Anual

1.156,18i 13.874,19

Palma, 11 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 10157/15, presentada pel diputat

Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a edifici de la Conselleria de Salut 4.

Al Pla d'infraestructures que està acabant d'elaborar la

Conselleria de Salut s'estan valorant possibles usos d'aquest

edifici atès el seu valor històric i arquitectònic.

Palma, 14 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 10158/15, presentada pel diputat

Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a edifici de la Conselleria de Salut 5.

Al Pla d'infraestructures de la Conselleria de Salut s'estan

valorant possibles usos assistencials i no assistencials d'aquest

edifici atès el seu valor històric i arquitectònic.

Palma, 11 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 10220/15 a 10228/15,

presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a procés de conversió a

gestió indirecta a ports de l'illa de Mallorca, Menorca i

Eivissa; procés de conversió a gestió indirecta a ports de l'illa

de Mallorca, Menorca, i Eivissa a partir de l'entrada en vigor

de la Llei 6/2014; i a ports de l'illa de Mallorca, Menorca i

Eivissa gestionats de manera indirecta.

1. Entre juny de 2011 i l'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de

18 de juliol, es va iniciar el procés de reconversió a gestió

indirecta dels següents ports de gestió directa:

- Port de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca).

- Port de Cala Bona (Mallorca).

- Port d'Andratx (Mallorca).

- Port de Portocristo (Mallorca).

- Port de Fornells (Menorca).

- Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

2. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 18 de

juliol, no s'ha iniciat cap procés de conversió a gestió indirecta

dels ports de gestió directa.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-024.pdf#page=18
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3. Entre els mes de juny de 2011 i l'entrada en vigor de la Llei

6/2014, de 18 de juliol, ha passat a ser gestionat per gestió

directa al Port Esportiu de Calanova (Mallorca).

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 10229/15 a 10243/15,

presentades pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a cost efectiu compensació

del descompte de resident a la ruta marítima Menorca-

Mallorca els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; cost efectiu

compensació del descompte de resident a la ruta marítima

Eivissa-Mallorca els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; cost

efectiu compensació del descompte de resident a la ruta

marítima Formentera-Eivissa els anys 2011, 2012, 2013, 2014,

2015; a deute acumulat amb les companyies navilieres en les

rutes marítimes entre Menorca i Mallorca, Eivissa i Mallorca

i Eivissa i Formentera.

Durant el període 2011-2015 -fins 01/07/2015- els

pagaments efectuats a les diverses navilieres en trajectes

interinsulars en concepte de bonificacions al transport marítim

de passatgers (Decret 43/2008, d'11 d'abril i Decret 42/2008,

d'11 d'abril modificat pel Decret pel Decret 22/2009, de 10 de

març) són:

Eurolíneas Marítimas SA

Línies de transport marítim (trajectes): Eivissa-Formentera-

Eivissa, Eivissa-Palma-Eivissa, Alcúdia-Ciutadella- Alcúdia,

Palma-Formentera-Palma

2011: 1.084.331,76 

2012: 4.838.734,83

2013: 3.118.002,82 

2014: 1.968.696,01 

2015: 3.970.747,28 

Total 2011-15: 14.980.512,70

Deute: 830.819,00

Mediterránea Pitiusa SL

Línies de transport marítim (trajectes): Eivissa-Formentera-

Eivissa

2011: 166.313,92 

2012: 2.350.230,53

2013: 1.164.011,17 

2014: 1.074.771,44 

2015: 1.148.194,69 

Total 2011-15: 5.903.521,75

Deute: 00

Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas SA

Línies de transport marítim (trajectes): Eivissa-Formentera-

Eivissa

2011: 648.260,55 

2012: 3.144.684,89

2013: 3.370.537,73 

2014: 1.918.631,80 

2015: 3.442.653,99 

Total 2011-15: 12.524.768,96

Deute: 888.369,57

Acciona Transmediterránea SA

Línies de transport marítim (trajectes): Eivissa-Formentera-

Eivissa, Maó-Palma-Maó

2011: 25.146,61 

2012: 3.810,84

2013: 8.007,44 

2014: 23.393,23 

2015: 67.764,03 

Total 2011-15: 128.122,15

Deute: 2.090,49

Iscomar SA

Línies de transport marítim (trajectes): Alcúdia-Ciutadella-

Alcúdia

2011: 54.133,97 

2012: 882.059,03

2013: 647.935,99 

2014: 377.299,88 

2015: 489.991,59 

Total 2011-15: 2.451.420,46

Deute: 00

Interilles Exprés SL/Entre Islas y Canales SL

Línies de transport marítim (trajectes): Cala Rajada-

Ciutadella-Cala Rajada

2011: 6.176,50 

2012: 173.870,60

2013: 86.737,86 

2014: 23.965,00 

2015: 00 

Total 2011-15: 290.749,96

Deute: 00

Resum del període 2011-2015

- Total pagaments i deute dins el 01/07/2015:

2011: 1.984.363,31 

2012: 11.393.390,72

2013: 8.395.233,01 

2014: 5.386.757,36 

2015: 9.119.351,58 

Total 2011-15: 36.279.095,98

Deute: 1.721.279,06

- Crèdit pressupostari final de la partida 48035 per anualitats:

2011: 2.000.000,00 

2012: 11.500.000,00

2013: 8.500.000,00 

2014: 8.500.000,00 

2015: 8.500.000,00 

Total 2011-15: 39.000.000,00

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-025.pdf#page=29
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Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 10383/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

mesures en salut mental a Eivissa i Formentera.

A la compareixença en Comissió de Salut del passat dia 25

de novembre quedaren definides les principals línies

estratègiques que ja desenvolupem des de la Conselleria de

Salut i que consistiran principalment en:

Incrementar progressivament els serveis comunitaris i

prioritzar els serveis de proximitat: atenció domiciliària

(SARC), unitats comunitàries de rehabilitació, centres de dia,

habitatges tutelats i recursos d'integració laboral.

Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en

salut mental a totes les illes, assegurant així una bona atenció

bio-psico-social. Implementant les prestacions als llocs on hi ha

més mancances.

Elaborar i aplicar un Pla d'Atenció Comunitària que tengui

caràcter polivalent i preventiu destinats a fomentar l'autonomia

de les persones amb malalties mentals i la seva inserció social

i laboral per garantir-ne una vida digna.

Millorar de forma específica l'organització i l'atenció a les

drogodependències. Creació d'Unitats de Patologia Dual

(UPD).

Potenciar de manera específica els serveis d'atenció en salut

mental dins l'àmbit infantil i juvenil de les Balears.

Desenvolupar accions de promoció de la salut i de

prevenció de les malalties mentals amb la participació dels

professionals sanitaris i mitjançant campanyes preventives,

educatives i de sensibilització, que també ajudin en l'eradicació

de l'estigma social de la malaltia mental.

Potenciar la formació continuada de tot el personal sanitari

i social en matèria de salut mental.

En aquests moments ja hem iniciat la revisió del Pla

Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears amb el que

podrem establir un full de ruta per dur a terme la

implementació dels punts citats anteriorment.

Pel que fa a l'illa de Formentera, la previsió és augmentar

de forma immediata la cadència de visites a l'illa per part del

Servei de Salut Mental infantil i juvenil. Passant de tres

vegades al mes a quatre (dos per part de psicologia i dos per

part de psiquiatria), potenciant el treball en xarxa dels tres

professionals que hi van per tal de poder atendre els casos més

prioritaris.

Palma, 19 de gener de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 10402/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a aportacions fetes a la COP

21 Paris France Sustainable Innovation Forum 2015.

Cap dels dos directors generals han anat a la "COP 21 Paris

France Sustainable Innovation Forum 2015". Al que sí anaren

fou a la COP21/CMP11, la cimera de la UNFCCC (Convenció

Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) en

representació del Govern.

Donat que fou la cimera de la UNFCCC (Convenció Marc

de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic), a la qual hi

varen assistir ambdós en representació del Govern, es respon en

base a això:

Es pot trobar tota la informació aquí:

- Declaració de Presidència (07/12/2015):

http://www.caib.es/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi

=8846440

- Peticions de les Illes Balears a la cimera (09/12/2015):

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=c

a&codi=8847230

- Informe resum de l'esborrany de l'acord presentat durant la

cimera (09/12/2015):

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=c

a&codi=8847450

- Participació a una acte de la mà d'ONGs presents a la cimera

(10/12/2015):

http://www.caib.es/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi

=8847770

- Anàlisi de les negociacions i treball amb altres comunitats

autònomes (12/12/2015):

http://www.caib.es/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi

=8848180

- Anàlisi del text d'acord final (12/12/2015):

http://www.caib.es/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi

=8848240

- Conclusions de la cimera per a l'àmbit balear (15/12/2015):

http://www.caib.es/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi

=8848730

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-026.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-026.pdf#page=24


BOPIB núm. 32 - 12 de febrer de 2016 1235

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 10403/15 i 10404/15,

presentades per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps,

del Grup Parlamentari Popular, relatives a certificat d'energia

verda i certificat d'energia verda 2.

No disposam de dades de quantes empreses a les Illes

Balears requereixen a la seva comercialitzadora energètica la

certificació d'origen renovable de l'electricitat que adquireixen.

No coneixem un "certificat d'energia verda" que pugui tenir

una institució o una empresa com a tal. El que sí existeix és la

garantia d'origen renovable de l'energia que es subministra, que

una comercialitzadora pot oferir als seus clients.

Ara per ara el Govern de les Illes Balears no disposa

d'aquesta certificació. Per tant, el "mix" d'energia "verda" que

adquireix és idèntic a aquell de la comercialitzadora que

subministra electricitat a la CAIB, que és Endesa Energia.

S'adjunta la representació del "mix" energètic d'Endesa

Energia, que com es pot veure, compta amb emissions de CO2

per kWh d'energia (0,28 kg/hWh) lleugerament superior a la

mitja estatal (0,27 kg/kWh).

Tal i com hem anunciat, a partir d'abril de 2016 el 100% de

l'electricitat subministrada a la CAIB serà d'origen renovable,

la qual cosa serà demostrable mitjançant la certificació

d'origen.

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

La documentació adjunta a la resposta  la podeu trobar en

aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 10420/15 i 10421/15,

presentades per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps,

del Grup Parlamentari Popular, relatives a urbanitzacions,

nuclis urbans i rurals que han solAlicitat la legalització. Cases

ilAlegals que s'han acollit a la seva legalització mitjançant la

LOUS.

Per una banda, estem recopilant les dades de les institucions

locals sobre els assentaments en medi rural. Quan disposem

d'aquestes dades ho farem arribar.

Per l'altra, en referència a les cases, són un total de 2.112

cases.

Palma, 19 de gener de 2016.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned Roig.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 10898/15, presentada pel diputat

Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a cost IB3 de la Nit de la Cultura.

El cost de la retransmissió ha estat el següent:

• 18.000i destinats a la cessió dels drets de producció o

comunicació pública necessaris per emetre per televisió

sense limitació en número de passes i pel màxim temps que

la Llei de  Propietat intelAlectual permet. Retribueix els

drets d'autor/propietat intelAlectual de tots els participants en

la producció de la gala (artistes, executants, realitzador,

guionistes més la producció televisiva de la propera gala).

• 700i Lloguer DSNG (Furgoneta que transmet via satèlAlit
les imatges de la unitat mòbil.

• 267,66i Contractació de personal no assalariat (servei de

productor)

• 432i Contractar el temps d'utilització del satèlAlit per fer la

transmissió (segment de satèlAlit).

Santa Ponça, 3 de febrer de 2016 .

El director general de l'EPRTVIB:

Andreu Manresa Montserrat.

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 693/16 a 697/16, presentades

pel diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a pendent de pagament al

Consell Insular de Mallorca, pendent de pagament al Consell

Insular de Menorca, pendent de pagament al Consell Insular

d'Eivissa, pendent de pagament al Consell Insular de

Formentera i pendent de pagament als ajuntaments.

Podeu veure la resposta en aquest enllaç.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 1261/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques, sobre l'anunci fet pel

Govern de les Illes Balears de demanar a l'Estat la condonació

de 700 milions d'euros del deute.

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

10 de febrer de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

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

Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm.1445/16, 1434/16 i

1440/15. 

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

3 de febrer de 2016, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat

Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, pel diputat Vicent Serra i Ferrer i per la diputada

Margarita Prohens i Rigo, ambdós del Grup Parlamentari

Popular, relatives a torrent de Na Borges, a reducció de les

llistes d'espera quirúrgiques i a model econòmic del Govern de

les Illes Balears, per les preguntes RGE núm. 1642/16, relativa

a matança de cabres a Es Vedrà, 1664/16, relativa a eliminació

de les cabres a l'illa d'Es Vedrà, i 1678/16, relativa a nous

horaris als centres de salut.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari Socialista.

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

10 de febrer de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

1256/16, del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada

dels canvis següents:

Comissió d'Economia

• Isabel Maria Oliver i Sagreras substitueix Jaume Garau i

Oliver.

Comissió d'Assumptes Europeus

• Sílvia Limones i Costa substitueix Enrique Casanova i

Peiró.

Comissió de Peticions

• Elena Baquero i González substitueix Sílvia Cano i Juan.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari Popular.

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

10 de febrer de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

1533/16, del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada

dels canvis següents:

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial

• Álvaro Gijón i Carrasco substitueix Miquel Vidal i Vidal.

Comissió d'Economia

• Sara Ramón i Roselló substitueix María Tania Marí i Marí.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Canvis en la composició de diverses comissions per part

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

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

10 de febrer de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1585/16

(rectificat pel RGE núm. 1599/16), del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, i resta assabentada dels canvis següents:

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans

• Marta Maicas i Ortiz substitueix María Montserrat Seijas i

Patiño.

Comissió de Turisme

• Baltasar Picornell i Lladó substitueix Alberto Jarabo i

Vicente.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts

• David Martínez i Pablo substitueix Laura Camargo i

Fernández.

Comissió de Reglament

• Carlos Saura i León substitueix Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Renúncia al càrrec de secretari/secretària de diverses

comissions per part del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears.

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

10 de febrer de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.

1600/16 a 1602/16, i resta assabentada de les renúncies del

diputat Alberto Jarabo i Vicente al càrrec de secretari de la
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Comissió de Turisme, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, al de secretària de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts i  de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño,

al de secretària de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Nomenament de funcionaris interins.

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

10 de febrer de 2016, acorda:

1. Nomenar el Sr. Antoni Costa i Soler com a funcionari interí

del cos d’administratius (grup C, c1, nivell 20) del Parlament

de les Illes Balears, adscrit a la Secció de Relacions

Institucionals, atès que li correspon a ell ocupar la plaça

esmentada per ocupar el primer lloc en la borsa assenyalada i

que substitueix transitòriament al seu titular.

2. Nomenar el Sr. Francesc Amengual i Tormo com a

funcionari interí del cos d’administratius (grup C, c1, nivell 20)

del Parlament de les Illes Balears, adscrit al Servei de

Comunicació i Divulgació Institucional, atès que ocupa el

segon lloc de la borsa i que substitueix transitòriament al seu

titular.

3. Emprar la borsa d’administratius per cobrir interinitats

creada per acord de la Mesa de dia 26 de juliol de 2006, i

publicada al BOPIB núm. 145, de 25 d’agost de 2006 i la seva

extensió en la borsa creada per acord de Mesa de dia 19 de

març de 2008 i publicada al BOPIB núm. 35, de 4 d'abril de

2008.

4. Ambdós funcionaris interins ocuparan la plaça

provisionalment mentre els seus titulars no cessin en la seva

actual situació administrativa i retornin a les seves places, de

les quals en són titulars.

5. Tendran efectes econòmics i administratius des de la data

assenyalada als corresponents nomenaments, i queden ambdós

aspirants a la situació d’excedència voluntària de la seva actual

plaça al cos d'uixers de Parlament de les Illes Balears per

serveis prestats en el sector públic (article 21.1.a de l'Estatut de

Personal: “Els funcionaris al servei del Parlament poden ser

declarats en situació d'excedència voluntària en qualsevol dels

casos següents: a) Per prestació de serveis en el sector públic”).

Palma, a 10 de febrer de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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