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X) RGE núm. 5998/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació de la
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Z) RGE núm. 6000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
d'Inca traslladats, maig 2014. 9890

AA) RGE núm. 6001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca morts, 2014. 9890
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l'Hospital de Son Espases morts, 2014. 9890
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AE) RGE núm. 6005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca morts, gener, febrer, març, abril i maig 2014. 9891

AF) RGE núm. 6006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital de Son Espases morts, gener, febrer, març, abril i maig 2014. 9891

AG) RGE núm. 6007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de guàrdia
al servei d'urgència de pediatria de l'Hospital d'Inca. 9891

AH) RGE núm. 6011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de les
residències d'Eivissa. 9891

AI) RGE núm. 6012/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions del
Sr. Arias Cañete. 9892

AJ) RGE núm. 6013/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions del
Sr. Arias Cañete (II). 9892

AK) RGE núm. 6053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30 de maig. 9892

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 6058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolíferes. 9893

B) RGE núm. 6059/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a illa de Tagomago.
9893

C) RGE núm. 6060/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prospeccions petrolíferes a les Illes Balears. 9893

D) RGE núm. 6123/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ponència tècnica del traspàs de
competències en matèria turística. 9894

E) RGE núm. 6125/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria de política social. 9894

F) RGE núm. 6126/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió
del Govern en matèria d'incompatibilitats. 9894

G) RGE núm. 6127/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria d'educació. 9894

H) RGE núm. 6128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la
gestió del Govern en matèria de salut. 9894

I) RGE núm. 6129/14 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 6146/14), de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en matèria d'hisenda i pressuposts. 9894

J) RGE núm. 6130/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
de la gestió del Govern. 9895

K) RGE núm. 6131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dret a decidir el cap
d'estat. 9895

L) RGE núm. 6132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunió amb el
president de les illes Canàries. 9895

M) RGE núm. 6134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comitès de
desenvolupament de rutes dels aeroports de la nostra comunitat autònoma. 9895
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N) RGE núm. 6135/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
econòmica i recaptació tributària. 9895

O) RGE núm. 6136/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de l'índex
del comerç minorista. 9895

P) RGE núm. 6137/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre
la competència plurilingüe. 9895

Q) RGE núm. 6138/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de
les aigües marines. 9896

R) RGE núm. 6139/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni relatiu a
la xarxa d'alerta escolar. 9896

S) RGE núm. 6140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació de la
convocatòria d'ajudes al finançament d'ISBA. 9896

T) RGE núm. 6141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell
assessor de l'energia. 9896

U) RGE núm. 6142/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de
revisió del Pla d'ocupació. 9896

V) RGE núm. 6143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte sobre
aparador turístic intelAligent. 9896

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5954/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització de sis ports
dependents de l'ens Ports de les Illes Balears (1). 9897

B) RGE núm. 5955/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització de sis ports
dependents de l'ens Ports de les Illes Balears (2). 9897

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels espais per a detinguts als jutjats d'Eivissa.
9897

B) RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informatius a IB3. 9898

C) RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment dels jutjats de Pau. 9899

D) RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció de l'illa de Tagomago. 9899

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3380/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a  llista d'espera als
geriàtrics d'Eivissa i Formentera. 9900

B) A la Pregunta RGE núm. 7898/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a violència de gènere.
9900

C) A la Pregunta RGE núm. 578/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a sancions pel fet de portar
determinades dessuadores o samarretes. 9901

D) A la Pregunta RGE núm. 579/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ordenar treure's
determinades dessuadores o samarretes. 9901

E) A la Pregunta RGE núm. 580/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ordenar treure's la roba
a professors i/o alumnes (I). 9901
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F) A les Preguntes RGE núm. 581/14 a 583/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a ordenar
treure's roba a professors i/o alumnes (II), a elecció de vestuari del professorat o de l'alumnat (I i II). 9901

G) A la Pregunta RGE núm. 590/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a instruccions relatives a
vestimenta de professorat, mestre i alumnes. 9901

H) A la Pregunta RGE núm. 591/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a retirada de pancartes al CEIP
Sa Bodega d'Eivissa. 9901

I) A la Pregunta RGE núm. 690/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retirada de pancartes i
cartolines (I). 9901

J) A la Pregunta RGE núm. 691/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retirada de pancartes i
cartolines (II). 9902

K) A les Preguntes RGE núm. 1047/14 a 1049/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a infraccions
sanitàries detectades i a sancions produïdes (I i II). 9902

L) A les Preguntes RGE núm. 1163/14 a 1166/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs als hospitals públics, a interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs als hospitals públics, a interrupcions
voluntàries quirúrgiques de l'embaràs i a interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de la Salut. 9902

M) A les Preguntes RGE núm. 1169/14 i 1170/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les clíniques privades autoritzades (II i III). 9902

N) A les Preguntes RGE núm. 1173/14 i 1174/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic i a ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic declarats objectors. 9903

O) A la Pregunta RGE núm. 1245/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II  Pla estratègic de
la infància (II). 9903

P) A la Pregunta RGE núm. 1248/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla estratègic de
la infància (V). 9903

Q) A la Pregunta RGE núm. 1249/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla estratègic de
la infància (VI). 9904

R) A la Pregunta RGE núm. 1250/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla estratègic de
la infància (VII). 9904

S) A la Pregunta RGE núm. 1297/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plans de reconversió de
zones turístiques madures d'Eivissa. 9904

T) A la Pregunta RGE núm. 1341/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions educació.
9904

U) A la Pregunta RGE núm. 1430/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a modificacions del
projecte TIL. 9905

V) A la Pregunta RGE núm. 1849/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 9905

X) A la Pregunta RGE núm. 2284/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, febrer
2014. 9905

Y) A la Pregunta RGE núm. 2352/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reclamació a l'Agència Balear
de Notícies. 9905

Z) A la Pregunta RGE núm. 2364/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bases per a la convocatòria
del coordinador de la Illes Balears Film Comission (I). 9906

AA) A la Pregunta RGE núm. 2502/14 i 2504/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament que
desplega la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (I i III). 9906
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AB) A la Pregunta RGE núm. 2503/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament que desplega la
Llei sobre l'ús dels símbols intitucionals de les Illes Balears (II). 9906

AC) A la Pregunta RGE núm. 2515/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partides pressupostàries
destinatàries dels ingressos del cèntim sanitari. 9906

AD) A la Pregunta RGE núm. 2656/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neutralitat en l'avaluació
de la prova. 9907

AE) A la Pregunta RGE núm. 2677/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a ecotaxa.
9907

AF) A les Preguntes RGE núm. 2735/14 i 2736/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió directa (I i II). 9908

AG) A la Pregunta RGE núm. 2737/14 i 2738/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a subvenció
per concessió directa de la Conselleria de Turisme (I i II). 9908

AH) A la Pregunta RGE núm. 2747/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa a la Conselleria d'Administracions Públiques (I). 9908

AI) A la Pregunta RGE núm. 2748/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per concessió
directa de la Conselleria d'Administracions Públiques (II). 9908

AJ) A la Pregunta RGE núm. 2883/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 9908

AK) A la Pregunta RGE núm. 2887/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. 9908

AL) A les Preguntes RGE núm. 2963/14 i 2964/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a nou port de Son
Blanc, Ciutadella (I i II). 9909

AM) A la Pregunta RGE núm. 3005/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  regates SAR
Princesa Sofia 2013. 9909

AN) A la Pregunta RGE núm. 3178/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a licitació redacció Pla director
del Port de Ciutadella. 9909

AO) A les Preguntes RGE núm. 3179/14 a 3182/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a comunicacions
a Ports de les Illes Balears 2011 a 2014. 9909

AP) A la Pregunta RGE núm. 3187/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sistema informàtic
d'intercomunicació de les policies locals. 9909

AQ) A la Pregunta RGE núm. 3812/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de reparació
del CEIP Cas Serres. 9910

AR) A la Pregunta RGE núm. 3813/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de creació
d'un centre integrat d'hoteleria i turisme a l'illa d'Eivissa. 9910

AS) A la Pregunta RGE núm. 3815/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mapa de l'oferta i
la demanda dels estudis de Formació Professional. 9910

AT) A la Pregunta RGE núm. 3819/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (I). 9910

AU) A la Pregunta RGE núm. 3820/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (II). 9910

AV) A les Preguntes RGE núm. 3821/14 i 3822/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a Quadern
"1.000 dies de Govern" (III i IV). 9910
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AX) A la Pregunta RGE núm. 3823/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (V). 9911

AY) A la Pregunta RGE núm. 3824/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (VI). 9911

AZ) A la Pregunta RGE núm. 3825/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (VII). 9911

BA) A la Pregunta RGE núm. 3826/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (VIII). 9911

BB) A la Pregunta RGE núm. 3827/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (IX). 9911

BC) A la Pregunta RGE núm. 3828/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (X). 9911

BD) A la Pregunta RGE núm. 3829/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (XI). 9911

BE) A la Pregunta RGE núm. 3830/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (XII). 9912

BF) A la Pregunta RGE núm. 3831/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern "1.000 dies
de Govern" (XIII). 9912

BG) A la Pregunta RGE núm. 3854/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina general.
9912

BH) A la Pregunta RGE núm. 3855/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de
GEIBSAU, febrer 2014. 9912

BI) A la Pregunta RGE núm. 3856/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de l'EBAP,
febrer 2014. 9912

BJ) A la Pregunta RGE núm. 3857/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de CAIB-
Patrimoni SAU, febrer 2014. 9912

BK) A la Pregunta RGE núm. 3858/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina del
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, febrer 2014. 9912

BL) A la Pregunta RGE núm. 3859/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina del
Consorci d'Informàtica Local, febrer 2014. 9913

BM) A la Pregunta RGE núm. 3861/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines entitats
del sector públic, vinculades o dependents de la Vicepresidència, de la Conselleria de Presidència i de la Presidència de les Illes Balears,
febrer 2014. 9913

BN) A la Pregunta RGE núm. 3866/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines entitats
del sector públic, vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports, febrer 2014. 9913

BO) A la Pregunta RGE núm. 3869/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines entitats
del sector públic vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Benestar Social, febrer de 2014. 9913

BP) A la Pregunta RGE núm. 3872/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB juliol de 2013. 9914

BQ) A la Pregunta RGE núm. 3873/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB setembre de 2013. 9914

BR) A la Pregunta RGE núm. 3874/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB novembre de 2013. 9914
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BS) A la Pregunta RGE núm. 3875/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB desembre de 2013. 9914

BT) A la Pregunta RGE núm. 3876/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB gener 2014. 9914

BU) A la Pregunta RGE núm. 3877/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB febrer 2014. 9914

BV) A la Pregunta RGE núm. 3878/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB març 2014. 9915

BX) A la Pregunta RGE núm. 3879/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB maig de 2013. 9915

BY) A la Pregunta RGE núm. 3880/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB agost de 2013. 9915

BZ) A la Pregunta RGE núm. 3881/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB octubre de 2013. 9915

CA) A la Pregunta RGE núm. 3882/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB juliol de 2013. 9915

CB) A la Pregunta RGE núm. 3883/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB agost de 2013. 9915

CC) A la Pregunta RGE núm. 3884/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB setembre de 2013. 9916

CD) A la Pregunta RGE núm. 3885/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB octubre de 2013. 9916

CE) A la Pregunta RGE núm. 3886/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB novembre de 2013. 9916

CF) A la Pregunta RGE núm. 3887/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB desembre de 2013. 9916

CG) A la Pregunta RGE núm. 3888/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB gener de 2014. 9916

CH) A la Pregunta RGE núm. 3889/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB febrer 2014. 9916

CI) A la Pregunta RGE núm. 3890/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB març de 2013. 9916

CJ) A la Pregunta RGE núm. 3891/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
funcionaris (de carrera o interins) CAIB juny 2013. 9917

CK) A la Pregunta RGE núm. 3892/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB maig de 2013. 9917

CL) A la Pregunta RGE núm. 3893/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents laborals
contractacions laborals CAIB juny de 2013. 9917

CM) A la Pregunta RGE núm. 3894/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a 9917

CN) A la Pregunta RGE núm. 4020/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 4 d'abril. 9917
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CO) A la Pregunta RGE núm. 4043/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a passes Advocacia de la
CAIB i accions legals contra les prospeccions. 9917

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5983/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació.

9918

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6036/14, 6032/14 i 6035/14 9918

B) Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a la
pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 9224/13. 9918

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 381/13. 9918

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2765/14. 9918

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014. 9919
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 729/14, relativa a simplificació
administrativa i eliminació de duplicitats, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de

les Illes Balears que continuï desenvolupant mesures per a la
simplificació administrativa, amb les quals s’aposti per una
administració més propera i eficaç per al ciutadà.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que adopti les mesures necessàries per tal
d’aconseguir l’eliminació de duplicitats de manera coordinada
amb les tasques posades en marxa pel Govern de l’Estat."

A la seu del Parlament, 3 de juny de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9826/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
aeroportuària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Damià Borràs i
Jaime Martínez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5741/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a habitatges de lloguer turístic.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5744/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació de les alAlegacions contra les
prospeccions petrolíferes. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5742/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació del transport aeri de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5758/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a qualitat i neteja de les aigües de
bany. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5761/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a repartiment radioelèctric. (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5745/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperació econòmica (I).
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5753/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell de Coordinació de
Policies Locals de les Pitiüses. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5757/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a enquesta de satisfacció de
l'usuari del Servei Balear de Salut. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5754/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova regulació de la targeta
bàsica. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5756/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inserció dels colAlectius més
vulnerables. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5752/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció 2014 en relació amb
els mercats i productes. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5755/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a facturació del sector serveis.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5743/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a externalització de serveis a
l'hostaleria. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5751/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira d'internet. (BOPIB núm.
152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5750/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a targeta per a l'avarada
d'embarcacions en rampa. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5759/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5760/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a reunió amb la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5746/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperació econòmica (II).
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 5526/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política sanitària hospitalària.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació,

Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3534/13,
relativa a política en formació professional (RGE núm.
4993/14).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de maig de 2014, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, qui informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Família i

Serveis Socials, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
7871/12, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis
socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals (RGE núm.
4994/14).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de maig de 2014, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera de família i Serveis Socials, qui informà sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional relativa als atacs terroristes del

grup extremista Boko Haram.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de maig de 2014, va aprovar per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa als atacs terroristes del grup extremista

Boko Haram

El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament els
atacs terroristes perpetrats en els últims cinc anys pel grup
extremista Boko Haram a Nigèria, que han causat centenars de
morts i ferits i representen una amenaça a l'estabilitat i a la pau
a Àfrica Occidental i Central. 
 

El Parlament de les Illes Balears, en nom de tots els
ciutadans, es vol sumar a la indignació mundial per aquest
segrest i exigeix la immediata i incondicional posada en llibertat
de les més de dues-centes nines segrestades el 14 d'abril i el
passat 5 de maig per ser venudes com a esclaves, amb total
negació del respecte per la seva dignitat humana i la privació del
seu dret a viure la seva infantesa, el dret a la seva educació i al
seu desenvolupament personal.
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Aquests brutals actes constitueixen veritables crims de lesa
humanitat i un atemptat als més elementals drets humans de les
nines que, sent víctimes directes de la violència, sofreixen de
manera intolerable les conseqüències d'una total falta de
respecte per la infància i la dignitat que correspon a tot ésser
humà pel fet de ser-ho.

El Parlament de les Illes Balears demana a la Unió Europea
que prengui mesures en la defensa dels valors humans, la
dignitat de la dona i la defensa dels drets dels menors, que en
aquest cas s’han vist greument vulnerats. 

Instem el Govern d’Espanya que continuï actuant en
coordinació amb Nacions Unides i amb la Unió Europea, més
enllà de les meres declaracions, i prossegueixi en la seva labor
de suport al Govern nigerià, posant a la seva disposició els
mitjans i els professionals per possibilitar la posada en llibertat
i la tornada a les seves llars d'aquestes menors, víctimes de la
barbàrie i la desraó.

Finalment, volem fer una crida al Govern d'Espanya, a la
Unió Europea i a tota la comunitat internacional, per treballar de
manera permanent i conjunta pel respecte cap a la dignitat de
nines i dones de qualsevol lloc del món, per seguir activament
la situació de les nines captives i per considerar mesures
apropiades contra Boko Haram, i perquè no cessin en els seus
esforços de cooperació en la lluita contra el terrorisme en
aquesta regió d'Àfrica, que tantes víctimes innocents està
causant.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 8 de maig de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3094/14, relativa a
aparador turístic intelAligent, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

al Govern de les Illes Balears pel desenvolupament innovador
de l'Aparador Turístic IntelAligent, que permetrà acompanya el
turista al llarg de tot el viatge, des de l'inici de la seva
planificació i durant la seva estada a les Illes, acompanyant-lo
fent d'amfitrió, proporcionant-li la informació local que
necessiti, a més de ser una eina pionera per a la promoció
internacional de la nostra comunitat autònoma i útil per a
ciutadans, visitants, empresaris i emprenedors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, entre d'altres, amb les eines
tecnològiques per tal que Balears encapçali l'avantguarda del
turisme, per ser destinació de major qualitat, més competitiva i
amb més projecció internacional."

A la seu del Parlament, 13 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
El president de la comissió:
José Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 8 de maig de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4024/14, relativa a pub
crawling, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a elaborar un estudi sobre l'impacte damunt la
salut pública de l'activitat coneguda com "pub crawling" a les
nostres illes."

A la seu del Parlament, 13 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
El president de la comissió:
José Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1214/14, relativa a compliment de la normativa de seguretat a
l'Escola d'Arts d'Eivissa, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears, i més concretament la Conselleria d’Educació i, en el
seu cas, l’IBISEC, perquè dugui a terme les mesures necessàries
per eliminar o reduir substancialment tots els riscos detectats en
l’avaluació feta, tal com ja té previst l’informe que ha elaborat
l’IBISEC i que recull les possibles solucions per a l’Escola
d’Arts d’Eivissa, el més aviat possible."

A la seu del Parlament, 27 de maig de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2764/14, relativa a commemoració dels set-cents anys de la
mort del beat Ramon Llull, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

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

a colAlaborar en els actes commemoratius dels set-cents anys de
la mort del beat Ramon Llull, que tindran lloc al llarg dels anys
2015 i 2016, dins el marc de la disponibilitat pressupostària."

A la seu del Parlament, 27 de maig de 2014.
El secretari en funcions de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de maig de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4735/14, relativa a servei
públic i gratuït del suport als joves emprenedors, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que el servei de suport a la creació d’empreses, al
desenvolupament de l’emprenedoria, a la tutorització i a
l’acompanyament en la recerca de finançament empresarial, per
als joves de menys de 30 anys sigui un servei gratuït i accessible
per als joves de totes les Illes, amb l’excepció dels preus mínims
marcats pel Govern als consultors, si n’és el cas.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mitjançant acords amb consells insulars i
ajuntaments interessats, permeti garantir la proximitat i
l’accessibilitat dels joves als serveis de tutorització i
acompanyament empresarial i d’emprenedoria."

A la seu del Parlament, 3 de juny de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 726/14, relativa a Pla integral de suport a les famílies, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears en l’àmbit de les seves competències, a elaborar un pla
integral de suport a les famílies per aconseguir que les
polítiques públiques tinguin en compte la perspectiva i
l’impacte familiar de forma transversal en tots els àmbits."

A la seu del Parlament, 3 de juny de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1007/14, relativa a Pla de llengües, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

G)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar apostant pels idiomes dins el Pla de
Llengües del SOIB i a fer-lo extensiu a totes les illes  en virtut
de la demanda existent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el SOIB a
incrementar l’oferta en el Pla de Llengües, especialment pels
diferents nivells d’anglès i per nous idiomes com rus o xinès."

A la seu del Parlament, 3 de juny de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4223/14, relativa a programa "Viu la Cultura", i quedà
aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

H)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la repercussió

que té el programa “Viu la Cultura” que impulsa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a continuar impulsant el
programa didàcticocultural “Viu la Cultura”, que s’ha convertit
en una eina indispensable per al professorat de la nostra
comunitat educativa, per difondre entre els alumnes de les
nostres illes la realitat cultural que ens envolta, i a donar cada
vegada més facilitats perquè sigui més àgil i més accessible la
consulta i la solAlicitud d’activitats per als docents."

A la seu del Parlament, 3 de juny de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2517/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
contracte de l'Hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 142, de
21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 2518/14 i 2519/14, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a obres del nou Hospital de Can Misses (I i II).
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2520/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital
de Can Misses (III). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2521/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital
de Can Misses (IV). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2522/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert
pagat. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2523/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable pagat.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2524/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost afegit per retard de
les obres. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2525/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos indirectes.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2526/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost financer afegit.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2527/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a sobrecost financer.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2528/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia definitiva.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2529/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a majors costos. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

M)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2530/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a concursos relacionats
amb el nou Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 142, de 21
de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2531/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma d'una part de
l'Hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2532/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del nou
centre de salut a l'edifici de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2533/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a memòria justificativa.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3866/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria de selecció de personal directiu de
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
814/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del sr. José Ramón Bauzá (I). (BOPIB núm. 136, de 7
de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
815/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del sr. José Ramón Bauzá (II). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

T)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
816/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del sr. José Ramón Bauzá (III). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

U)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
817/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del sr. José Ramón Bauzá (IV). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

V)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses i treballadors
que actualment treballen en les deficiències del nou Hospital
Can Misses. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

X)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències
denunciades un cop recepcionada l'obra del nou Hospital Can
Misses. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Y)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3148/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament del cànon fix
i no pagament del cànon variable. (BOPIB núm. 145, de 4
d'abril de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Z)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 28 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a deficiències del
pagament del cànon fix. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



9880 BOPIB núm. 154 -  6 de juny de 2014

Ordre de Publicació

AA)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 8705/13 a
8712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a brigades forestals de
l'IBANAT. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AB)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 15328/13
a 15330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a Consorci de la Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AC)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1442/14 a
1447/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a despesa en taques de neteja
de la zona afectada d'Andratx els mesos de desembre, gener.
novembre, octubre, setembre i per a 2014. (BOPIB núm. 138,
de 21 de febrer de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 8 de maig de 2014, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm.  4024/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a pub crawling. (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  14833/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolició de la figura de
l'alou. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  392/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a recuperació de la memòria
històrica a les Illes Balears. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  4011/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució del Consell
assessor de continguts i programes d'IB3. (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  794/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a condemna de l'actitud del
Govern de les Illes Balears i de reprovació de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  2223/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació educativa
i infantil en anglès. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm.  4161/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reducció de les ràtios
d'alumnes per aula. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Director de l'Ens Públic de la

radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, sobre les directrius de la direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (RGE núm. 4516/14).

A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Director de l'EPRTVIB qui, acompanyat
del gerent de l'ens públic, del director i la directora d'IB3 Ràdio
i del director d'IB3 Televisió, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,

davant la Comissió de Turisme, sobre el compliment de les
determinacions vigents del projecte de restaurant a l'Oratori
de Portals (RGE núm. 2150/14).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de maig de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes
Balears.

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de
2014, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts RGE núm.
425/13 i 426/13.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2014, quedaren
ajornades les preguntes esmentades, del diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a ampliació
de pressupost de l'EPRTVIB (I i II) (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013), atès l'escrit RGE núm. 5947/14, presentat pel
Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

2640/14, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2014, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6050/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9826/13, relativa a
política general aeroportuària. (Mesa de 4 de juny de 2014).

Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6050/14, relativa a política general aeroportuària, la moció
següent.

Política general aeroportuària

La connectivitat aèria és un del primers problemes i
preocupacions dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
des de fa ja temps. Totes les solucions aportades fins ara per les
administracions públiques per mirar de resoldre, tant les
connexions entre illes com amb la península, no han donat els
resultats que tots hauríem desitjat.

Així mateix, les connexions turístiques necessàries per
allargar la temporada es manifesten clarament insuficients i no
donen resposta a les necessitats d’una oferta estable i
assequible, amb prou rutes i freqüències per satisfer les
necessitats dels potencials clients de la nostra primera indústria.

Els arguments que avalen la preocupació dels ciutadans són
múltiples i així ho demostren els posicionaments públics de les
organitzacions empresarials i sindicals, les cambres de comerç
i altres entitats vinculades als àmbits econòmics i socials més
rellevants de les Illes Balears. Així mateix, la sola constitució
en aquest parlament d’una Ponència d’estudi sobre la
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problemàtica del transport aeri, aprovada per unanimitat, explica
clarament la magnitud del problema.

Hem pogut observar, però, lamentablement que, a la
darreria, els responsables en matèria de connectivitat del Govern
de les Illes Balears han demostrat una manca de sensibilitat del
tot injustificada sobre el problema tot negant-lo reiteradament
en seu parlamentària o reduint-lo a petits ajusts d’oferta i preu
en moments molt puntuals.

Per altra banda, les intencions del Govern d’Espanya de
privatitzar fins el 60% del capital d’AENA ha vingut a agreujar
de manera significativa la situació. I hem pogut veure com el
Govern de les Illes Balears, tot i el seu rebuig inicial de la
privatització, cada dia que passa es mostra més conformat,
comprensiu i submís davant les intencions del Ministeri de
Foment com podem comprovar, sense anar més enfora, en el
diari de sessions d’aquest parlament.

El debat de la interpelAlació de la qual és conseqüència
aquesta moció va demostrar clarament la incapacitat de resposta
del Govern de les Illes Balears davant els greus problemes de
connectivitat que s'hi van exposar, per la qual cosa, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que exigeixi del Govern d’Espanya el manteniment
del caràcter públic dels aeroports de les Illes Balears, tant des
del punt de vista patrimonial, econòmic i financer com de
gestió, i a fer-ho amb la màxima contundència, rigor i
transparència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb els grups parlamentaris d’aquest
parlament, així com amb els consells insulars, els ajuntaments
on hi ha els aeroports, la FELIB i les entitats i associacions de
caràcter social, econòmic, sindical i empresarial més rellevants,
un model de gestió pública i descentralitzada dels aeroports de
les Illes Balears que impliqui la seva participació amb la
màxima capacitat de decisió, tant pel que fa a la planificació,
programació i gestió, d’aquelles institucions públiques de les
Illes Balears que s’acordi així com de les entitats socials i
laborals rellevants que es considerin.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar amb la màxima diligència a
professionals de reconegut prestigi tots aquells estudis i anàlisis
que siguin necessaris per avalar el manteniment del caràcter
públic dels aeroports de les Illes Balears, tant des del punt de
vista patrimonial, econòmic i financer com de gestió, així com
tots aquells documents que sigui necessari aportar al procés
d’acord establert al punt anterior, tant a l’hora de definir-lo com
de defensar-lo davant el Ministeri de Foment, i l’insta a fer-ho
amb la màxima publicitat i transparència.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller del
Govern de les Illes Balears competent en connectivitat aèria a
comparèixer dins el proper període de sessions parlamentàries
davant aquest parlament per tal d’explicar els acords
aconseguits amb els consells insulars, els ajuntaments on hi ha
els aeroports, la FELIB i les entitats i associacions de caràcter
social, econòmic, sindical i empresarial més rellevants, sobre

el model de gestió pública i descentralitzada dels aeroports de
les Illes Balears que el Govern hagi acordat de defensar, i a
donar la màxima difusió i publicitat a aquests acords.

5. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears la garantia de la titularitat i la gestió públiques de
totes aquelles infraestructures, instalAlacions i mitjans que siguin
o puguin ser en un futur de la seva titularitat en virtut d’allò que
disposa l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia que diu:
“Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport fet per aquests
mitjans, per cable i per canonada. Ports, aeroports i heliports no
qualificats d’interès general per l’Estat, i ports de refugi, ports,
aeroports i heliports esportius”.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a, dins el proper període de sessions parlamentàries,
arribar amb el Govern de les Illes Balears als acords econòmics
i sobre els mitjans materials i personals que siguin necessaris
per fer possible que pugui exercir amb les màximes garanties les
competències exclusives sobre aeroports i heliports no
qualificats d’interès general per l’Estat que li atorga l’article
30.5 de l’Estatut d’Autonomia i a fer-ho amb la màxima
publicitat i transparència.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a acordar amb el Govern de les Illes Balears la
transferència de l’aeroport de Son Bonet d’acord amb allò que
s’estableix en els punts 5 i 6 d’aquesta moció.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a debatre, negociar i acordar amb la màxima
diligència, disposició favorable i transparència amb els consells
insulars i les plataformes cíviques constituïdes en defensa del
transport aeri, així com amb les entitats i associacions de
caràcter social, econòmic, sindical i empresarial més rellevants,
la revisió de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic dels
vols entre Illes per tal de fer possible un ampli consens social i
polític a partir de la suficiència d’oferta quant a capacitat,
freqüències i horaris i l’establiment d’una tarifa única i
universal (residents i no residents) que signifiqui una rebaixa
substancial del preu final que, un cop aplicat el descompte de
resident, paguen ara les persones residents a les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar amb la màxima diligència a
professionals de reconegut prestigi tots aquells estudis i anàlisis
econòmics, de costos i de demanda necessaris per tal de
justificar i avalar davant el Ministeri de Foment l’establiment
d’una tarifa única i universal així com els paràmetres de
capacitat, freqüències i horaris necessaris per garantir de manera
suficient la connectivitat dels ciutadans i les ciutadanes entre les
quatre illes de la nostra comunitat i millorar la competitivitat de
la nostra economia.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller del
Govern de les Illes Balears competent en connectivitat aèria a
comparèixer dins el proper període de sessions parlamentàries
davant aquest parlament per tal d’explicar els acords
aconseguits amb els consells insulars i les plataformes cíviques
constituïdes en defensa del transport aeri, així com amb les
entitats i associacions de caràcter social, econòmic, sindical i
empresarial més rellevants, i a donar la màxima difusió i
publicitat a aquests acords.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, amb el màxim rigor i publicitat, exigir del
Ministeri l’aprovació dins del proper període de sessions
parlamentàries d’una nova Declaració d’Obligacions de Servei
Públic per als vols entre Illes amb l’establiment d’una tarifa
única i universal així com amb els paràmetres de capacitat,
freqüències i horaris que el Govern hagi acordat amb els
consells insulars i les plataformes cíviques constituïdes en
defensa del transport aeri, així com amb les entitats i
associacions de caràcter social, econòmic, sindical i empresarial
més rellevants.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb els consells insulars i les
plataformes cíviques constituïdes en defensa del transport aeri,
així com amb les entitats i associacions de caràcter social,
econòmic, sindical i empresarial més rellevants, la conveniència
d’establir Declaracions d’Obligacions de Servei Públic en els
vols entre Mallorca, Menorca i Eivissa i els principals aeroports
de la península i a determinar entre quines rutes és en tot cas
necessari fer-ho, per a quin període anual i amb quines
capacitats, horaris, freqüències i preu.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar en la negociació establerta en el punt
anterior i en qualsevol cas a fer-ho i exigir-ho davant el
Ministeri de Foment, l’establiment de tots els mitjans legals,
administratius i econòmics necessaris per garantir una
connectivitat aèria suficient en quant a capacitat, freqüències,
horaris i preu amb els principals destins peninsulars i per tal de
fer efectiva la mobilitat dels ciutadans de totes les Illes Balears
i d’afavorir la competitivitat de la nostra economia.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encarregar amb la màxima diligència a
professionals de reconegut prestigi tots aquells estudis i anàlisis
que siguin necessaris per avalar documentalment des dels punts
de vista jurídic, administratiu i econòmic allò que s’estableix en
els dos punts immediatament anteriors.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller del
Govern de les Illes Balears competent en connectivitat aèria a
comparèixer dins el proper període de sessions parlamentàries
davant aquest parlament per tal d’explicar els acords
aconseguits amb els consells insulars i les plataformes cíviques
constituïdes en defensa del transport aeri, així com amb les
entitats i associacions de caràcter social, econòmic, sindical i
empresarial més rellevants sobre les mesures que seria necessari
d’aplicar per tal de garantir una connectivitat aèria suficient
quant a capacitat, freqüències, horaris i preus, en quines rutes
entre cadascun dels aeroports de les Illes Balears i les principals
destinacions peninsulars seria necessari fer-ho, així com a donar
la màxima difusió i publicitat a aquests acords.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, amb el màxim rigor i publicitat, exigir del
ministeri l’aprovació dins del proper període de sessions
parlamentàries de l’establiment, per a les rutes entre cadascun
dels aeroports de les Illes Balears i les principals destinacions
peninsulars, de les Declaracions d’Obligacions de Servei Públic
i/o totes aquelles mesures de caràcter legal, administratiu i
econòmic que el Govern de les Illes Balears hagi acordat amb
els consells insulars i les plataformes cíviques constituïdes en
defensa del transport aeri, així com amb les entitats i

associacions de caràcter social, econòmic, sindical i empresarial
més rellevants.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el consell insular que correspongui
i les associacions de caràcter social, econòmic, sindical i
empresarial més rellevants i en especial amb aquelles
vinculades a la indústria turística de cada illa i de manera
específica per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, un
pla de connectivitat en temporada mitja i baixa on s’estableixin
mesures d’estímul a la demanda a través dels acords que es
considerin tant amb companyies aèries, empreses d'operadors
turístics o aquelles altres que convenguin sense descartar cap
tipus d’intervenció compatible amb les directrius establertes per
la Unió Europea i a fer-ho amb la màxima diligència,
transparència i publicitat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller del
Govern de les Illes Balears competent en connectivitat aèria i
turisme a comparèixer dins el proper període de sessions
parlamentàries davant aquest parlament per tal d’explicar els
acords sobre els plans de connectivitat en temporada mitja i
baixa per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com
a donar la màxima difusió i publicitat a aquests acords.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar als pressuposts per a 2015 els recursos
econòmics necessaris per desenvolupar la primera anualitat dels
plans de connectivitat en temporada mitja i baixa per a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera establerts en el punt
17.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a acordar amb el Govern de les Illes Balears un nou
sistema de taxes aeroportuàries específic per als aeroports de
Mallorca, Menorca i Eivissa, així com per a la resta d’aeroports
de la xarxa pública d’AENA de manera exclusiva per als vols
amb origen o destinació als aeroports de les Illes Balears que
afavoreixi de manera rellevant la rebaixa del cost final dels
bitllets, el manteniment i l'obertura de noves rutes especialment
en temporades mitja i baixa i a un preus competitius amb els de
la xarxa ferroviària peninsular i en especial amb l’AVE.

21. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’absoluta falta
de sensibilitat reiteradament manifestada pel Govern d’Espanya
davant el dret a una justa connectivitat de les ciutadanes i
ciutadans de les Illes Balears, denúncia de manera rotunda la
discriminació que sofreix el transport entre illes i el de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera amb la península en
comparació a les oneroses inversions executades i programades
en la xarxa ferroviària peninsular, així com amb la política de
preus i bonificacions que s’hi apliquen i exigeix la immediata
rectificació dels criteris de prioritats, inversió i despesa del
Ministeri de Foment.
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22. El Parlament de les Illes Balears solAlicita la
compareixença davant d’aquest parlament durant el proper
període de sessions de la Secretària General de Transports del
Ministeri de Foment, el director general d’Aviació Civil, el
president d’AENA (acompanyat dels directors dels aeroports de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i del director general
de Turespaña per tal d’exposar les seves opinions sobre la
problemàtica del transport aeri de les Illes Balears, explicar les
seves propostes i línies d’actuació política i escoltar les
consideracions i propostes que els puguin fer els grups
parlamentaris.

23. El Parlament de les Illes Balears lamenta la greu
desconsideració cap a les ciutadanes i ciutadans de les Illes
Balears manifestada reiteradament tant pel conseller de Turisme
com pel director general de Ports i Aeroports del Govern de les
Illes Balears, tal com consta en el Diari de Sessions, en no
considerar problemàtica la situació del transport aeri de les Illes
Balears. Així mateix, el Parlament exigeix la seva immediata
rectificació i disculpa pública i, en cas contrari, reclama del
president de les Illes Balears el seu cessament.

Palma, a 30 de maig de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5962/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (I). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5963/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
produccions cinematogràfiques  dutes a les Illes Balears (I).
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5964/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
produccions cinematogràfiques  dutes a les Illes Balears (II).
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5965/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (II). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5966/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (III). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5967/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
produccions cinematogràfiques  dutes a les Illes Balears (III).
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5968/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
produccions cinematogràfiques  dutes a les Illes Balears (IV).
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5969/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució
de l'Illes Balears Film Commission. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 5970/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesa sobre
vehicles elèctrics (I). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5971/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesa sobre
vehicles elèctrics (II). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5972/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (I). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5973/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (II). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5974/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (III). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5975/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (IV). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5976/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (V). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5977/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (VI). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5978/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (VII). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5979/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (VIII). (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5994/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
d'envasos de la farmàcia del Sr. Bauzá, 2013. (Mesa de 4 de
juny de 2014).

RGE núm. 5995/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá, primer trimestre de 2013. (Mesa
de 4 de juny de 2014).
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RGE núm. 5996/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá, segon trimestre de 2013. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5997/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá, tercer trimestre de 2013. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5998/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá, quart trimestre de 2013. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5999/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca, gener, febrer, març i abril 2014. (Mesa de 4
de juny de 2014).

RGE núm. 6000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca traslladats, maig 2014. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca morts, 2014. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital de Son Espases morts, 2014. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital de Manacor morts, 2014. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6004/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital de Son Llàtzer morts, 2014. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital d'Inca morts, gener, febrer, març, abril i maig 2014.
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a
l'Hospital de Son Espases morts, gener, febrer, març, abril i
maig 2014. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de
guàrdia al servei d'urgència de pediatria de l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de
les residències d'Eivissa. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6012/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
declaracions del Sr. Arias Cañete. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6013/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
declaracions del Sr. Arias Cañete (II). (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6053/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30 de maig.
(Mesa de 4 de juny de 2014).

Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (I)

Quines mesures concretes va adoptar durant l'any 2013 per
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Produccions cinematogràfiques dutes a les Illes Balears (I)

Quantes produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur
el Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 en virtut de les
accions que ha adoptat?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Produccions cinematogràfiques dutes a les Illes Balears (II)

Quines produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 en virtut de les
accions que ha adoptat?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (II)

Quines mesures concretes va adoptar fins al moment actual
de l'any 2014 per promocionar les Illes Balears com a plató
privilegiat per a rodatges cinematogràfics?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (III)

Quines mesures concretes pensa adoptar durant l'any 2014
per promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Produccions cinematogràfiques dutes a les Illes Balears (III)

Quantes produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur
el Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 en virtut de les
accions que ha adoptat?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Produccions cinematogràfiques dutes a les Illes Balears (IV)

Quines produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2014 en virtut de les
accions que ha adoptat?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Constitució de l'Illes Balears Film Commission

Per quins motius a finals del mes de maig de 2014 encara no
s'ha constituït l'Illes Balears Film Comission?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa sobre vehicles elèctrics (I)

Sr. Vicepresident del Govern, ateses les seves afirmacions
en el Ple del Parlament en què va afirmar que (cita literal):
"tenemos previsto por parte de la Vicepresidencia Económica
y por la Conselleria de Presidenca reactivar la mesa para la
implantación del vehículo eléctrico, lo haremos en breve", en
data 27 de març de 2012, quines gestions ha fet fins al moment
per tal de crear i impulsa els treballs de l'esmentada Mesa sobre
vehicles elèctrics?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesa sobre vehicles elèctrics (II)

Quines han estat fins al moment les conclusions de la Mesa
sobre vehicles elèctrics que es va comprometre a constituir el
vicepresident del Govern en el Ple del Parlament de 27 de març
de 2012?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (I)

Quins ajuntaments s'han convocat per articular la seva
participació al Consorci de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (II)

Quins ajuntaments han solAlicitat participar al Consorci de
la Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (III)

Quins ajuntaments estan efectivament participant dins el
Consorci de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (IV)

S'ha constituït el Consell de Participació del Consorci de la
Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Consorci de la Serra de Tramuntana (V)

S'ha constituït el Comitè d'Experts del Consorci de la Serra
de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (VI)

Qui forma part del Consell de participació del Consorci de
la Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (VII)

Qui forma part del Comitè d'Experts del Consorci de la
Serra de Tramuntana?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (VIII)

Quants de convenis s'han signat amb ajuntaments per
compatibilitzar l'ús públic del territori de la Serra de
Tramuntana amb el legítim ús privat dels propietaris?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Facturació d'envasos a la farmàcia del Sr, Bauzá, 2013

Quants d'envasos suposa la facturació de l'Ibsalut de la
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá l'any 2013?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr, Bauzá, primer trimestre 2013

Quina va ser la facturació que va presentar la farmàcia del
Sr. Bauzá a l'Ibsalut el primer trimestre de l'any 2013? Quants
d'envasos suposa aquesta facturació?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr, Bauzá, segon trimestre 2013

Quina va ser la facturació que va presentar la farmàcia del
Sr. Bauzá a l'Ibsalut el segon trimestre de l'any 2013? Quants
d'envasos suposa aquesta facturació?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr, Bauzá, tercer trimestre 2013

Quina va ser la facturació que va presentar la farmàcia del
Sr. Bauzá a l'Ibsalut el tercer trimestre de l'any 2013? Quants
d'envasos suposa aquesta facturació?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr, Bauzá, quart trimestre 2013

Quina va ser la facturació que va presentar la farmàcia del
Sr. Bauzá a l'Ibsalut el quart trimestre de l'any 2013? Quants
d'envasos suposa aquesta facturació?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital d'Inca, gener, febrer, març i abril 2014

Quants de nounats de l'Hospital d'Inca varen ser traslladats
a l'Hospital de Son Espases els mesos de gener, febrer, març i
abril de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital d'Inca traslladats, maig 2014

Quants de nounats de l'Hospital d'Inca varen ser traslladats
a l'Hospital de Son Espases des de dia 1 de maig fins a dia 26 de
maig de 2014? Se solAlicita detall per setmanes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital d'Inca morts, 2014

Quants de nounats han mort abans de donar l'alta
hospitalària a l'Hospital d'Inca abans de 28 de maig de 2014? Se
solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital de Son Espases morts, 2014

Quants de recents nats han mort abans de la setmana de
naixement a l'Hospital de Son Espases traslladats de l'Hospital
d'Inca el mes de maig de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.



BOPIB núm. 154 -  6 de juny de 2014 9891

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital de Manacor morts, 2014

Quants de nounats han mort abans de donar l'alta
hospitalària a l'Hospital de Manacor els mesos de gener, febrer,
març i abril de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital de Son Llàtzer morts, 2014

Quants de nounats han mort abans de donar l'alta
hospitalària a l'Hospital de Son Llàtzer els mesos de gener,
febrer, març, abril i maig de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital d'Inca morts, gener, febrer, març, abril i
maig 2014

Quants de nounats han mort abans de donar l'alta
hospitalària a l'Hospital d'Inca els mesos de gener, febrer, març,
abril i maig de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Nounats a l'Hospital de Son Espases morts, gener, febrer, març,
abril i maig 2014

Quants de nounats han mort abans de donar l'alta
hospitalària a l'Hospital de Son Espases ls mesos de gener,
febrer, març, abril i maig de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Servei de guàrdia al servei d'Urgències de pediatria de l'Hospital
d'Inca

Quin metge o quina metgessa estava de guàrdia al servei
d'urgències de pediatria de l'Hospital d'Inca dia 5 de juny de les
8 a les 15 hores?.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Gestió de les residències d'Eivissa

Té intenció la conselleria de convocar concurs per a la gestió
de les residències d'Eivissa pendents de posar en funcionament?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Declaracions del Sr. Arias Cañete

Considera la directora de l'Institut de la Dona que les
declaracions del Sr. Arias Cañete "si haces un abuso de
superioridad intelectual parece que eres un machista y estás
acorralando a una mujer indefensa", en relació amb el debat
televisat entre ell i la Sra. Valenciano, són masclistes i
discriminatòries per a la dona?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Declaracions del Sr. Arias Cañete

Considera la consellera de Família i Serveis Socials,
responsable de les polítiques d'igualtat del Govern de les Illes
Balears, que les declaracions del Sr. Arias Cañete "si haces un
abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista
y estás acorralando a una mujer indefensa", en relació amb el
debat televisat entre ell i la Sra. Valenciano, són masclistes i
discriminatòries per a la dona?

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30
de maig

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 30 de maig de 2014?

Palma, a 30 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolíferes. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
4 de juny de 2014).

RGE núm. 6059/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a illa de
Tagomago. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
4 de juny de 2014).

RGE núm. 6060/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prospeccions petrolíferes a les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6123/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ponència tècnica del
traspàs de competències en matèria turística. (Mesa de 4 de
juny de 2014).

RGE núm. 6125/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració de la gestió del Govern en matèria de política
social. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6126/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
de la gestió del Govern en matèria d'incompatibilitats. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6127/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la gestió del Govern en matèria d'educació. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6128/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
de la gestió del Govern en matèria de salut. (Mesa de 4 de juny
de 2014).

RGE núm. 6129/14 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
6146/14), de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern en matèria d'hisenda i pressuposts. (Mesa de 4 de juny
de 2014).
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RGE núm. 6130/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració de la gestió del Govern. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dret a decidir
el cap d'estat. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6132/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunió
amb el president de les illes Canàries. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a comitès de desenvolupament de rutes dels aeroports de la
nostra comunitat autònoma. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6135/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora econòmica i recaptació tributària. (Mesa de 4 de juny
de 2014).

RGE núm. 6136/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades de l'índex del comerç minorista. (Mesa de 4 de juny de
2014).

RGE núm. 6137/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades sobre la competència plurilingüe. (Mesa de 4 de juny
de 2014).

RGE núm. 6138/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a qualitat de les aigües marines. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6139/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni relatiu a la xarxa d'alerta escolar. (Mesa de 4 de juny
de 2014).

RGE núm. 6140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació
de la convocatòria d'ajudes al finançament d'ISBA. (Mesa de
4 de juny de 2014).

RGE núm. 6141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
Consell assessor de l'energia. (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6142/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de revisió del Pla d'ocupació. (Mesa de 4 de
juny de 2014).

RGE núm. 6143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
sobre aparador turístic intelAligent. (Mesa de 4 de juny de
2014).

Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Prospeccions petrolíferes

Què pensa fer el president en relació amb els darrers
esdeveniments i decisions sobre les prospeccions petrolíferes?

Palma, a 2 de juny de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Illa de Tagomago

Considera el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que les explotacions d'habitatge turístic, beach club,
fondejos i heliport que s'han desenvolupat a l'illa de Tagomago
compleixen amb totes les normatives mediambientals?

Palma, a 2 de juny de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Prospeccions petrolíferes a les Illes Balears

Creu, Sr. President, que està fent la feina que pertoca per
aturar les prospeccions petrolíferes a les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ponència tècnica del traspàs de competències en matèria
turística

Sr. Conseller de Turisme, en quin punt es troba la ponència
tècnica del traspàs de competències en matèria turística?

Palma, a 4 de juny de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern en matèria de política social

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora la
gestió en matèria de política social del Govern durant els darrers
tres anys?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern en matèria d'incompatibilitats

Sr. Conseller de Vicepresidència, com valora l'actitud del
seu govern en matèria d'incompatibilitats durant els darrers tres
anys?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern en matèria d'educació

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, com
valora la gestió del Govern en matèria d'educació durant els
darrers tres anys?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern en matèria de salut

Sr. Conseller de Salut, com valora la gestió del Govern en
matèria de salut durant els darrers tres anys?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern en matèria d'hisenda i
pressuposts

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, com valora la gestió
del Govern en matèria d'hisenda i pressuposts durant els darrers
tres anys?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Valoració de la gestió del Govern

Sr. President, com valora la seva gestió al front del Govern
de les Illes Balears durant els darrers tres anys?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Dret a decidir el cap d'estat

Pensa el Sr. President que els ciutadans i les ciutadanes
haurien de tenir el dret a decidir el cap d'estat?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reunió amb el president de les illes Canàries

Com valora el Govern la reunió mantinguda amb el
president de les illes Canàries?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Comitè de desenvolupament de rutes dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma

Podria explicar el conseller de Turisme i Esports la darrera
reunió dels Comitès de desenvolupament de rutes dels aeroports
de la nostra comunitat autònoma dutes a terme recentment?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Millora econòmica i recaptació tributària

Quines són les conseqüències a nivell de recaptació
tributària de la millora econòmica de la comunitat autònoma?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Dades de l'índex del comerç minorista

Com valora el Govern de les Illes Balears les dades de
l'índex del comerç minorista?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Jornades sobre la competència plurilingüe

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de les jornades "La competència plurilingüe en un
món obert" celebrades recentment?
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Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Qualitat de les aigües marines

Quines mesures adopta la Conselleria de Salut per garantir
la qualitat de les aigües marines?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Conveni relatiu a la xarxa d'alerta escolar

Quina valoració fa el Govern del conveni relatiu a la xarxa
d'alerta escolar?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Renovació de la convocatòria d'ajudes al finançament d'ISBA

Quines són les línies generals que s'han seguit per a la
renovació de la convocatòria d'ajudes al finançament d'ISBA?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reunió del Consell assessor de l'energia

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la
recent reunió del Consell assessor de l'energia?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

Procés de revisió del Pla d'ocupació

De quina manera té previst el Govern de les Illes Balears
sotmetre al Pla d'ocupació a un constant procés de revisió per
garantir el seu caràcter participatiu i dinàmic?

Palma, a 3 de juny de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Projecte sobre aparador turístic intelAligent

Ens pot explicar el conseller de Turisme i Esports el
contingut del projecte que s'ha formalitzat des de l'ATB relatiu
a l'aparador turístic intelAligent?

Palma, a 3 de juny de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Marí i Ballester.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5954/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
de sis ports dependents de l'ens Ports de les Illes Balears (1),
a contestar davant la Comissió de Turisme, pel procediment
d'urgència (Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 5955/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització
de sis ports dependents de l'ens Ports de les Illes Balears (2),
a contestar davant la Comissió de Turisme, pel procediment
d'urgència (Mesa de 4 de juny de 2014).

Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Privatització de sis ports dependents de l'ens Ports de les Illes
Balears (1)

Motivació de la urgència: la convocatòria d'una Junta de Ports
de les Illes Balears per anuncia la privatització de sis ports
contravé la tramitació parlamentària de la Llei de ports, que
actualment inicia el seu tràmit parlamentari. 

Considera el conseller que l'anunci a la Junta de Ports de
privatització (literalment) de sis ports dependents de l'ens Ports
de les Illes Balears és coherent amb l'estadi de tramitació del
Projecte de llei de ports al Parlament?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Privatització de sis ports dependents de l'ens Ports de les Illes
Balears (2)

Motivació de la urgència: la convocatòria d'una Junta de Ports
de les Illes Balears per anuncia la privatització de sis ports
contravé la tramitació parlamentària de la Llei de ports, que
actualment inicia el seu tràmit parlamentari. 

Quins mecanismes preveu el Govern per garantir la
participació dels usuaris i els seus drets, en la gestió dels sis
ports dependents de Ports de les Illes Balears que preveu
privatitzar de manera imminent?

Palma, a 27 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora dels espais per a detinguts als jutjats
d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pel procediment d'urgència. (Mesa
de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informatius a IB3, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 4 de
juny de 2014).

RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment dels jutjats de Pau, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 4 de juny de 2014).

RGE núm. 6045/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció de l'illa de Tagomago, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
pel procediment d'urgència (RGE núm. 6049/14). (Mesa de 4
de juny de 2014).

Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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, pel procediment d'urgència, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Motivació del procediment d'urgència: Les condicions en què es
troben les persones detingudes als jutjats d’Eivissa són
totalment inadequades, i encara esdevenen més inapropiades
durant la temporada turística. De vegades una dotzena de
detinguts s’amunteguen en un calabós minúscul, en unes
condicions insalubres i degradants, contravenint totes les
disposicions sobre condicions de les persones sota custòdia
policial o judicial. Per això, entenem que és urgent que el
Govern es pronunciï sobre la qüestió i actuï davant el Ministeri
de Justícia.
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Millora dels espais per a detinguts als jutjats d’Eivissa

Exposició de motius

Quan una persona es troba en situació de custòdia policial,
a causa d’una detenció, continua gaudint, en tant que ciutadà, de
tota una sèrie de drets que resulten inherents a tota persona. Per
això, les condicions de les persones detingudes són objecte de
regulacions, a diversos nivells.

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) estableix, en
el seu document “Mesures privatives i no privatives de la
llibertat. Detenció prèvia al procés judicial”, que la detenció
d’una persona, abans de ser posada a disposició judicial, no
hauria de durar, en cap cas, més de dos dies, i que, durant aquest
temps, ha de gaudir d’unes determinades condicions. Aquestes
condicions guarden relació amb les comoditats exigibles per als
calabossos: llum adequada, ventilació, moblament mínim
necessari per a cada persona detinguda, condicions d’higiene
mínimes que es poden exigir, etc.

La Unió Europea, per la seva banda, desenvolupa, a través
de la “Resolució del Parlament Europeu, de 15 de desembre de
2011, sobre les condicions de privació de llibertat a la UE
(2011/2897 (RSP)”, els termes establerts per l’ONU i estableix
criteris per a les condicions de detenció en el si dels estats
membres de la UE.

La resolució esmentada és desenvolupada en diversos
documents i és objecte de comentari per part d’analistes, des de
la perspectiva de diverses disciplines, sempre amb la intenció de
poder donar un millor compliment a allò que estableixen tant
l’Organització de les Nacions Unides com la Unió Europea en
relació amb les condicions de detenció.

Totes aquestes consideracions emanen de la Declaració
Universal de Drets Humans i constitueixen un cabdal que ha de
ser acceptat i actualitzat per part dels diferents estats membres
de la Unió Europea per tal de garantir la dignitat de la persona
com un valor compartit.

Als jutjats d’Eivissa, les condicions de detenció no s’ajusten
ni de bon tros a les condicions que hem esmentat en aquesta
exposició de motius, sinó que són molt més precàries.

La precarietat de les condicions de les persones detingudes
als jutjats d’Eivissa encara s’incrementa més durant els mesos
d’estiu, quan la població de l’illa es triplica i el nombre de
detencions també augmenta molt significativament.

Previsiblement, els calabossos per a detencions prèvies a la
posada en llibertat o la posada sota custòdia policial que es
construiran als nous jutjats d’Eivissa compliran aquestes
condicions, però la construcció dels nous jutjats es troba molt
endarrerida i, en canvi, de persones sota custòdia n’hi ha dia
rere dia. Fins que es pugui comptar amb nous jutjats, s’ha de
garantir que les condicions de les persones detingudes, a l’actual
edifici dels jutjats d’Eivissa, siguin les adequades.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia per tal de solucionar els problemes derivats de la
precarietat d’espais i de condicions en la situació de detenció
preventiva als jutjats d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions necessàries davant el
Govern de l'Estat per tal de solucionar el problema abans
esmentat.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Informatius a IB3

Fa algunes setmanes es va fer pública la intenció de la
Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears de canviar el registre formal de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, utilitzat fins ara als informatius d'IB3
televisió, i passar a emprar un registre colAloquial amb l'article
salat, en teoria en defensa de les modalitats lingüístiques de les
nostres illes, però sense tenir en compte la gran varietat existent
entre illes, ans entre comarques i municipis d'una mateixa illa.

Aquest aspecte va ser desmentit per la direcció de l'ens, i des
del Govern tampoc no se'n volgueren fer càrrec, ara bé,
assessors lingüístics dependents del Govern confirmaren que
havien estat treballant en aquest sentit.

Aquesta decisió es pretenia prendre sense comptar amb
l'assessorament de l'autoritat en matèria lingüística designada
per l'Estatut d'Autonomia, que és la UIB. Tampoc l'Institut
d'Estudis Baleàrics, depenent del Govern, no volgué assumir
aquesta proposta.

Foren moltes les veus de prestigi que s'oposaren a la
substitució del registre formal als informatius d'IB3,
argumentant principalment la tradició de l'ús de la nostra
llengua que es remunta a segles enrere, i que sempre ha fet una
clara distinció entre el registre formal i el colAloquial, o
recordant que l'ús de l'article literari és molt present també en el
llenguatge més colAloquial de la nostra llengua, deixant en
evidència l'absurd de l'objectiu resumit com "salar els
informatius".

Atès que la radiotelevisió pública de les Illes Balears no
compta amb un òrgan d'assessorament i participació social, ni
amb un consell de direcció plural, i que tampoc no s'ha creat
encara el Consell Audiovisual de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista considera necessari fer sentir la seva
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opinió als responsables de l'ens públic així com al Govern,
impulsors de la mesura esmentada, i per tot això es proposa
l'adopció de la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Direcció i la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears a difondre i promoure la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, fent que sigui la llengua pròpia del
servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears, que l’han
d’utilitzar normalment i preferentment, i esdevenir vehicles
vertebradors de l’espai de comunicació de la nostra comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Direcció i la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears a mantenir un registre formal en l'ús de la
llengua als informatius de la ràdio i televisió públiques de les
Illes Balears, IB3, avalat per la Universitat de les Illes Balears
i, en tot cas, a no modificar l'ús actual sense haver consultat a
l'autoritat lingüística marcada per l'Estatut d'Autonomia, que és
la Universitat de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda enviar còpia
d'aquest acord al Consell de Direcció i a la Direcció General de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, així com
també al Parlament de les Illes Balears, a la Presidència del
Govern de les Illes Balears i al rector de la Universitat de les
Illes Balears.

Palma, a 28 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Sobre el manteniment dels Jutjats de Pau

El Ministeri de Justícia impulsa una reforma de la LOPJ
que, entre d’altres coses, preveu l’eliminació dels jutjats de pau
de tota Espanya, un total de 61 oficines.

Els jutjats de pau es troben en aquells municipis i localitats
petites que fan la feina de registre civil i de notificació d’oficis
penals i civils. S’ubiquen els jutjats de pau en aquelles localitats
que no tenguin partit judicial.

I, a les Illes Balears, localitats tan importants, pel seu
nombre d’habitants com Santa Eulària, Marratxí, Sant Antoni
de Portmany, Calvià etc., i fins i tot Formentera per la seva
condició d’illa-municipi, tenen actualment el servei dels jutjats
de pau.

Des del Grup Parlamentari Socialista entenem que la
reforma de la llei per a la professionalització dels jutges no

hauria de ser incompatible amb el manteniment dels jutjats de
pau.

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 l’Estat
que mantengui l’actual estructura de jutjats de pau, dintre de la
reforma de la LOPJ.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que defensi davant el Ministeri de Justícia, el
manteniment dels jutjats de pau existents a les nostres illes.

Palma, a 28 de maig de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Protecció de l'illa de Tagomago

Motivació de la urgència: La publicitat d'un beach club a
Tagomago, més les obres realitzades irregularment a la mateixa
illa, justifiquen sobradament la urgència d'aquesta proposició no
de llei que té com objectiu prioritari la protecció dels nostres
béns naturals.

Exposició de motius

L’illa de Tagomago és un dels indrets emblemàtics de la
costa de llevant de l’illa d’Eivissa, de gran valor mediambiental
i paisatgístic.

Malgrat que diverses figures de protecció pretenen assegurar
la conservació dels seus valors naturals, ens trobam que la
pressió urbanística i turística dels últims anys damunt de l’illa
de Tagomago estan fent perillar la riquesa biològica del més de
mig centenar d’espècies d’ocells, plantes, mamífers, peixos,
rèptils i invertebrats que estan catalogats dins la Xarxa Natura
2000 de la Unió Europea.

A la situació actual trobam, per un costat, un habitatge privat
situat a l’illa, que es publicita a internet com habitatge de
vacances, on es realitzaren unes obres que suposen un
presumpte delicte contra l’ordenació del territori.

Per un altre, s’explota un quiosc que s’ofereix, segons la
web que ho publicita, com “el Beach Club favorit de les
estrelles i dels VIPS: el Tagomago Beach Club. Gaudeixi de la
millor música i còctels al costat del mar. Disponible en lloguer
per a grups o festes privades.”
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A més, s’ha fet públic que els explotadors d’aquests serveis
plantegen la construcció d’un ‘spa’ al far de Tagomago.

Atenent que, per les informacions que disposam, a l’illa de
Tagomago s’hi han fet obres presumptament ilAlegals, sense
intervenció de l'administració per aturar-les, anunciant a més
l’Ajuntament de Santa Eulària la possibilitat d’obrir la porta a
la seva legalització.

Atenent que, per les informacions de què disposam, els
serveis de ‘beach club’ no disposen de les corresponents
autoritzacions ni en matèria urbanística, ni mediambiental ni
turística.

Atenent que l’empresa que explota els referits serveis
turístics també ha solAlicitat autorització per a la instalAlació de
13 taules i 78 cadires, la creació d’una plataforma d’amarrament
d’embarcacions i la instalAlació de 5 boies de fondeig.

Atenent que el desenvolupament d’establiment d'habitatges
de vacances, beach club, ‘spa’ i port esportiu a l’illa de
Tagomago s’està portant a terme sense les corresponents
autoritzacions.

Entenent que les administracions competents per vetllar per
la protecció de l’illa de Tagomago i el compliment de les
normatives urbanístiques, mediambientals i turístiques, no estan
complint amb la seva obligació i responsabilitat.

Atenent que les actuals normatives no són suficients per
garantir la preservació dels valors naturals i paisatgístics de
l’illa de Tagomago.

Atenent que la sobreexplotació turística dels espais naturals
a l’illa d’Eivissa perjudica greument els valors mediambientals
de l’illa i la imatge turística a l’exterior.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta les autoritats
competents en matèria urbanística, mediambiental i turística de
l’illa de Tagomago (Demarcació de Costes, Govern de les Illes
Balears, Consell d’Eivissa i Ajuntament de Santa Eulària des
Riu) a fer complir amb la legalitat vigent i fer aturar, de manera
immediata, totes aquelles activitats fora de la legalitat que
actualment s’hi practiquen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la declaració de l’illa de Tagomago com
a Reserva Natural.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pla de gestió de la Reserva Natural de
Tagomago que en reguli els usos i que asseguri que només hi
seran permesos aquells que siguin compatibles amb la
preservació i la difusió dels seus valors naturals.

Palma, a 29 de maig de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3380/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a  llista
d'espera als geriàtrics d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre de 2011).

Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics d'Eivissa
i Formentera?

A Formentera no hi ha residència, tan sols un centre de dia,
i no té llista d'espera a data d'avui.

A data d'avui a Eivissa hi ha 168 persones en llista d'espera
de residència.

Palma, 6 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7898/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a violència
de gènere. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Sr. Conseller, la nostra comunitat lidera el segon lloc en
violència de gènere. Quin és el seu pla d'acció per sortir del
rànquing?

L'Institut Balear de la dona no considera perjudicial que la
nostra comunitat autònoma es trobi al cap en denúncies per
violència de gènere, d'acord amb les dades del CGPJ, ja que el
fet de denunciar el patiment de violència de gènere per part de
les dones és un fet absolutament positiu, en el sentit que des
d'aquest moment es posen en marxa tots els mecanismes de
protecció a l'abast de les víctimes.

Així mateix, des de l'Institut Balear de la dona es té el
compromís absolut d'actuar i fer feina per potenciar que es
denunciïn totes les situacions de maltractament cap a les dones,
ja sigui oferint-los informació sobre els seus drets, com oferint-
los tots els recursos socials i assistencials al seu abast.

Palma, 9 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 578/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a sancions pel
fet de portar determinades dessuadores o samarretes. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Té constància la consellera d'Educació que s'hagin imposat
sancions a algun centre docent, a l'alumnat o al professorat pel
fet de portar determinades dessuadores o samarretes?

No s'ha imposat cap sanció ni a alumnes ni a professors.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 579/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ordenar
treure's determinades dessuadores o samarretes. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Té constància la consellera d'Educació que qualque
inspector o inspectors de la Conselleria hagin ordenat a
alumnat o professorat treure's determinades dessudores o
samarretes?

La resposta és no.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 580/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ordenar
treure's la roba a professors i/o alumnes (I). (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

Des d'algun departament de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats s'han donat instruccions a la inspecció
en el sentit de llevar roba a professorat i/o alumnat?

No es té constància de cap instrucció específica.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 581/14 a 583/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
ordenar treure's roba a professors i/o alumnes (II), a elecció
de vestuari del professorat o de l'alumnat (I i II). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Què opina la Conselleria d'Educació sobre l'incident
ocorregut a un centre docent on un inspector va ordenar
llevar-se determinada roba a professorat i/o alumnat?

No es té constància de cap incident.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 590/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a instruccions
relatives a vestimenta de professorat, mestre i alumnes.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

S'han donat instruccions des de la Conselleria d'Educació,
durant la setmana del 20 al 24 de gener per tal que la
inspecció cridi l'atenció a professors, mestres, i/o alumnes de
centres escolars en relació amb la pròpia vestimenta, més
concretament, tal i com va passar la CEIP Costa i Llobera en
aquestes dates?

La resposta és no.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 591/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a retirada de
pancartes al CEIP Sa Bodega d'Eivissa. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

S'han donat instruccions des de la Conselleria d'Educació,
a inspecció per tal de retirar pancartes al CEIP Sa Bodega
d'Eivissa?

La resposta és no.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 690/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retirada de
pancartes i cartolines (I). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Per quina raó la Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats ha ordenat treure del centre docent de Sa Bodega
d'Eivissa les pancartes i cartolines acolorides que demanen
accelerar el trasllat a la nova escola?

La Consellera no ha ordenat res al respecte.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 691/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retirada de
pancartes i cartolines (II). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

És cert que el motiu esgrimit per la inspecció educativa a
Eivissa per ordenar treure del centre docent de Sa Bodega les
pancartes i cartolines acolorides que demanen accelerar el
trasllat a la nova escola, és que contravenen la Llei de
símbols?

La Inspecció Educativa d'Eivissa no ha ordenat la retirada de
cap pancarta ni cartolina al CEIP Sa Bodega d'Eivissa.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 1047/14 a 1049/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
infraccions sanitàries detectades i a sancions produïdes (I i II).
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes infraccions sanitàries s'han detectat, en aplicació
del decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen
normes per al control sanitari d'animals de l'espècie porcina
que es destinen al consum privat, desglossat per any i
municipi, des de 2009 a finals de 2013? Quantes sancions
s'han produït, en aplicació del decret 34/2009, de 19 de juny,
pel qual s'estableixen normes per al control sanitari d'animals
de l'espècie porcina que es destinen al consum privat,
desglossat per any i municipi, des de 2009 a finals de 2013?
Quines sancions s'han produït, en aplicació del decret 34/2009,
de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al control
sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al
consum privat, desglossat per any i municipi, des de 2009 a
finals de 2013?

No s'ha detectat cap infracció en aplicació del decret
34/2009, de 19 de juny.

No s'ha imposat cap sanció en aplicació del decret 34/2009,
de 19 de juny.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 1163/14 a 1166/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics, a
interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs als hospitals
públics, a interrupcions voluntàries quirúrgiques de l'embaràs
i a interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de
la Salut.  (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra Comunitat
Autònoma, desglossat per hospitals, el mes de gener de 2014?

Quantes interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra Comunitat
Autònoma, desglossat per hospitals, el mes de gener de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries  quirúrgiques de l'embaràs
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra Comunitat
Autònoma, desglossat per hospitals, el mes de gener de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
a l'Hospital Verge de la Salut, el mes de gener de 2014?

Total IVE hospitals públics 1/01/2014 - 31/01/2014

         químics quirúrgics   totals
H. Son Espases 2      0 2
H. Verge de la Salut 29      0 29
H. Son Llàtzer 43      0 43
H. Manacor 16               0 16
H. Comarcal d'Inca 16               0 16
H. General Mateu Orfila 10               1 11
H. Can Misses 23               0 23
H. Formentera 0                 0 0
Total Illes Balears 129      1 149

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 1169/14 i 1170/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a les clíniques privades
autoritzades (II i III). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes de gener de 2014?

S'han realitzat 23 interrupcions voluntàries de l'embaràs a les
clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes de gener de 2014?

La quantitat econòmica abonada per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs realitzades a les clíniques privades
autoritzades i facturades al Servei de Salut és de 8.320i.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 1173/14 i 1174/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic i a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic declarats objectors.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra Comunitat Autònoma, desglossat per
hospital, el mes de gener de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
Comunitat Autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes de gener de 2014?

Ginecòlegs i ginecòlogues objectors de consciència

Gener 2014
HUSE: 30; HSLL: 10; HCIN: 6; HM: 9; HCM: 5; HGMO: 3;
FORMENTERA: 0

Total ginecòlegs hospitals

Gener 2014
HUSE: 33; HSLL: 22; HCIN: 12; HM: 16; HCM: 12; 
HGMO: 9; FORMENTERA: 2

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1245/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II  Pla
estratègic de la infància (II). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer
de 2014).

Quines campanyes de sensibilització per fomentar la
colAlaboració ciutadana en la detecció i notificació del
maltractament infantil pensa desenvolupar la Conselleria
segons indica el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia 2013-2016?

En aquests moments són diverses les actuacions que s'estan
estudiant. D'una banda, obrir a la ciutadania la possibilitat de
poder notificar qualsevol maltractament a través d'una aplicació
informàtica existent, el RUMI. D'altra banda, es continuarà
informant i formant totes les entitats que solAliciten informació
sobre el funcionament del Protocol Marc Interdisciplinari
d'Actuacions en casos de Maltractament Infantil a les Illes
Balears. A més, s'està revisant novament l'esmentat protocol per
tal de millorar les coordinacions amb tots els àmbits sanitari,
educatiu, policial, fiscalia, etc. Per aquest motiu, pròximament
s'editaran diferents materials divulgatius (per ex. pòsters,
tríptics...), per sensibilitzar la ciutadania de la importància
d'actuar en cas de sospita de maltractament o d'evidències
clares. Finament, es mantindrà actiu el telèfon 116111 d'atenció
a la infància i adolescència.

Dins les funcions de l'Observatori de la Infància de les Illes
Balears i de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor estan
previstes les campanyes de promoció i defensa dels drets dels
infants i adolescents de les Illes Balears.

En aquest sentit s'està fomentant la responsabilitat social en
els centres educatius, empreses i entitats d'infància a través
d'accions iniciades des de l'ODDM.

L'objectiu d'aquestes accions pretén conscienciar a
professionals en contacte amb infants i a la ciutadania en
general quant a donar a conèixer els mecanismes per a la
detecció, notificació, prevenció, tractament, denúncia i
seguiment de qualsevol tipus de maltractament infantil o sospita
d'aquest.

D'altra banda es treballa en la unificació i simplificació de
criteris d'actuació i protocols per part de les diferents
administracions i facilitar aquests recursos als ciutadans que no
són professionals en la matèria.

Palma, 17 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1248/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància (V). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer
de 2014).

Quines noves mesures pensa desenvolupar la Conselleria
per promoure programes de suport a famílies de víctimes de
delictes comesos per menors d'edat segons indica el II Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016:

Aquesta Conselleria du a terme les següents actuacions per
al suport a famílies de víctimes de delictes comesos per menors
d'edat dins el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia 2013-2016:

Dins l'objectiu núm. 5: Prevenció i rehabilitació davant
situacions de conflicte social,
En el protocol interdisciplinari en casos de maltractament
infantil, s'ha dissenyat un específic per a l'actuació en casos
d'abusos sexuals a menors.

Una de les finalitats és garantir el suport i intervenció
terapèutica coordinada entre els professionals a totes les
víctimes de maltractament infantil, siguin o no objecte d'una
mesura de suport, prevenció o protecció i en el seu entorn
familiar, creant una unitat d'avaluació i tractament de víctimes
i agressors.

Les famílies víctimes de delictes se'ls dóna suport des de
diferents programes especialitzats, les víctimes d'abús sexuals
i les seves famílies són ateses per equips especialitzats. En el
cas dels menors agressors que han comès delictes d'abusos
sexuals i que han estat condemnats per resolució judicial, són
atesos pel Programa ATURAT, l'objectiu del qual és la no
reincidència del menor.

Des de la USAF (Unitat del Servei d'atenció a les famílies)
es treballa amb les famílies que han patit violència filio parental
així com d'altres tipus delictius (per ex. menors requereix
atenció psicoterapèutica per resolució judicial). També s'estan
realitzant tallers d'abordatge dels conflictes dels adolescents,
que incorporen també les seves famílies, en molt de casos
víctimes.
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Execució del programa Conciliació, reparació.

D'acord amb la Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, modificada per la Llei
orgànica 8/2006.

La conciliació i la reparació donen contingut al principi
d'oportunitat, oferint al menor infractor la possibilitat de reparar
el dany causat a la víctima. La reparació d'aquest dany i la
conciliació amb la víctima presenten una denominador comú:
l'ofensor i el perjudicat per la infracció arriben a un acord amb
el qual, una vegada complert pel menor, finalitza el conflicte
jurídic iniciat per la seva causa.

Palma, 10 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1249/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància (VI). (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quins nous mecanismes de cooperació entra la Conselleria
de Família i Serveis Socials i la Conselleria d'Educació
s'establiran per a l'atenció específica o de suport a nins
escolars procedents de famílies en situació de risc o que són
subjectes d'intervenció familiar segons indica el II Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016?

Seguint amb la línia del PENIA II i de les Estratègies
d'Infància i Adolescència que s'estan elaborant en el marc de
l'Observatori d'Infància i Adolescència de la CAIB, està previst
un abordatge dels temes de forma transversal i multidisciplinar
amb les diferents administracions.

Per aquest motiu està previst que l'Observatori pugui
coordinar els organismes responsables de l'execució dels
programes i mesures proposats.

Dins la Direcció General de Família i Menors, a més
disposem de les prestacions tècniques: USAF, UTASI,
Programa-Guía, Mediació Familiar, Teràpia de Parella,  suport
a famílies en procés de separació/divorci, Punt de Trobada
Familiar, etc...

D'altra banda, des del Pla de Prestacions Bàsiques s'han
elaborat diferents línies d'ajuts i bonificacions econòmiques així
com de prestacions tècniques adreçades a famílies considerades
vulnerables, tal com assenyala el PENIA II. És el cas de les
famílies mono parentals/marentals, famílies amb situacions de
violència intrafamiliar, famílies amb necessitats bàsiques degut
al naixement de bessons o trigèmins, famílies reconstituïdes,
famílies immigrants amb dificultats, etc.

Palma, 10 d'abril de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1250/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància (VII). (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Creu la consellera de Família i Serveis Socials que el fet
que els fills d'immigrants no regularitzats no tenguin accés a
una sanitat normalitzada a través de la targeta sanitària,
compleix amb l'objectiu 7.11.2 del Pla Estratègic Nacional
d'Infància i Adolescència?

Els fills d'immigrants no regularitzats tenen accés a una
sanitat normalitzada i són tractats en igualtat de condicions. Per
tant, no podem entrar a valorar la pregunta, ja que no atén la
legislació ni actuacions vigents a la nostra comunitat autònoma.

Per altra banda i pel que fa a l'objectiu 7.11.2 del PENIA II,
"iniciar la formación en equidad en salud sensibilizando a la
población y al sector sanitario sobre la importancia de los
determinantes sociales en la salud", aquesta Conselleria hi està
totalment d'acord i, si escau, es realitzaran les campanyes
oportunes.

Palma, 10 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1297/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plans de
reconversió de zones turístiques madures d'Eivissa. (BOPIB
núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quines gestions s'han realitzat durant l'actual mandat del
Govern de les Illes Balears en el desenvolupament dels Plans
de reconversió de zones turístiques madures a l'illa d'Eivissa?

Des de l'Agència de Turisme Balear, durant l'actual mandat
del Govern de les Illes Balears, s'ha desenvolupat el projecte
"Badia de Sant Antoni de Portmany, la identitat de l'espai
públic".

Palma, 7 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1341/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
educació. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

En roda de premsa la Sra. Consellera d'Educació va
expressar que les 170 dimissions presentades a la Conselleria
"no eren tantes". Quin nombre de dimissions són necessàries
perquè la consellera valori que hi ha un malestar a la
Comunitat Educativa? En relació a quin any escolar ho
compara?

El fet objectiu al respecte és que, de forma oficial i
constatable, a la Conselleria només s'han presentat 14
dimissions de directors, en data de març de 2014, i representa un
3% del colAlectiu.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1430/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
modificacions del projecte TIL. (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).

Per quina raó la consellera d'Educació solAlicita a aquesta
diputada la data concreta d'expedició del document i número
de registre de sortida de la comunicació de la direcció de l'IES
Miquel Guàrdia d'Alaior, relatiu a les modificacions del
projecte TIL remès a la Conselleria, quan no ho ha fet amb les
solAlicituds en el mateix sentit que havia fet també aquesta
diputada en relació als IES Biel Martí de Ferreries, M. Àngels
Cardona i Josep M. Quadrado de Ciutadella?

Per favor, li prego concreti la seva petició.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1849/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).

Com té previst la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
procedir a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis
públics, imposades per la Llei d'ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears?

S'ha procedit a l'adquisició, instalAlació, mitjançant petició
a l'efecte.

Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2284/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2014?

4.799.273,54i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2014?

7.832 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de febrer
de 2014?

273 persones.

De la quantia total de la nòmina del mes de febrer de
2014? - de l'ajuda econòmica de dependència- quina part
correspon a endarreriments?

2.719.048,58i.

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de febrer de 2014?

La nòmina es fa fer efectiva el 27 de febrer de 2014.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtica d'atenció a la dependència el mes de febrer de
2014?

32 persones.

Palma, 3 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2352/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reclamació a
l'Agència Balear de Notícies. (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).

Quines gestions ha dut a terme el Govern per reclamar el
retorn dels 139.918.15i  de l'ABN, que segons la sentència de
l'Audiència Provincial, es van facturar de forma ilAlegal?

Mitjançant la resolució del vicepresident i conseller de
Presidència de 25 de juliol de 2013 es va ordenar l'inici de
l'expedient administratiu per determinar quines havien estat les
quantitats indegudament cobrades per l'Agència Balear de
Noticias, SL en  el marc de la subvenció atorgada mitjançant la
resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals de 26 de juliol de 2006 (Exp. M24/2006), ja que
la Sentència 18/12, de 19 de març de 2012, de la Secció Primera
de l'Audiència Provincial de Palma, en relació amb aquesta
subvenció, declara provada la falsedat d'algunes factures i, en
relació amb d'altres, considera provat que una part del que es va
facturar a l'Agència Balear de Noticias i es va presentar com a
justificació de la subvenció no corresponia a treballs per a
aquesta, però no precisa en quina proporció ni en quina quantia.
Per això, la sentència d'instància indica que es reserva a
l'acusació particular, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, les accions de les quals es cregui assistida per reclamar
les quantitats indegudament cobrades per l'entitat
subvencionada Agencia Balear de Noticias, SL. I aquests fets
varen ser confirmats per la sentència de la Sala Penal del
Tribunal Suprem de 15 de juliol de 2013, la qual va considerar
aquesta qüestió àmpliament motivada en la sentència
d'instància.

Efectuades aquestes diligències prèvies, revisant el compte
justificatiu d'acord amb el contingut de la sentència, que
determina les despeses que no corresponien -o no corresponien
íntegrament- a l'activitat de l'Agencia Balear de Noticias, va
resultar un import a reintegrar per part de l'Agència Balear de
Noticias, SL de 139.918.15i.

Per aquest motiu, la resolució del vicepresident i conseller
de Presidència, de 26 de novembre de 2013, va ordenar l'inici de
l'expedient de reintegrament parcial de 139.918,15i. contra
l'Agencia Balear de Noticias, SL per cobrament indegut
d'aquesta quantitat en el marc de la subvenció atorgada
mitjançant resolució de la vicepresidenta i consellera de



9906 BOPIB núm. 154 -  6 de juny de 2014

Relacions Institucionals de 26 de juliol de 2006, (exp.
M24/2006) per donar suport a la creació d'un nou mitjà,
l'Agència Balear de Noticias, quantia a la qual s'hi hauran
d'afegir els corresponents interessos de demora.

Aquesta resolució de 26 de novembre de 2013 es va intentar
notificar, sense èxit, en dues ocasions al domicili social de
l'Agencia Balear de Noticias, SL, i, via burofax, al domicili
particular de l'administrador únic, segons les dades de la societat
que consten a l'expedient M24/2006 i al Registre Mercantil de
Mallorca, prèvia solAlicitud de l'Administració d'una nota
informativa de la societat.

La resolució sí que es fa aconseguir notificar, finalment, el
27 de gener de 2014 a l'Agencia Balear de Noticias, SL al
domicili particular de l'apoderat, el qual, segons, escriptura
presentada posteriorment a l'Administració, ha passat a ser
l'apoderat administrador únic.

Així mateix, la notificació de la resolució del vicepresident
i conseller de Presidència, de 26 de novembre de 2013, també
es va exposar al tauler electrònic d'anuncis i edictes de
l'Ajuntament de Palma del 8 al 25 de febrer de 2014 i es va
publicar l'11 de febrer de 2014 al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB núm. 21, d'11-02-2014).

Finalment, en data 28 de febrer de 2014, l'Agencia Balear de
Noticias, SL va presentar alAlegacions a la resolució del
vicepresident i conseller de Presidència de 26 de novembre de
2013. I, en aquests moment, s'estan revisant les alAlegacions.

Palma, 15 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2364/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bases per a la
convocatòria del coordinador de la Illes Balears Film
Comission (I). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Sr. Vicepresident, per quin motiu les bases per a la
convocatòria del coordinador de la Illes Balears Film
Comission no s'ha publicat al BOIB?

L'article 22.3 de la Llei 7/2010 disposa els principis que
s'han d'atendre en la selecció del personal directiu professional.
En data 14 de febrer de 2013 el director general de Funció
Pública, per delegació de competències del conseller
d'Administracions Públiques, va informar favorablement les
bases de la convocatòria, les quals incloïen que la publicitat es
duria a terme mitjançant la publicació a uns dels diaris dels de
més tirada de les Illes Balears. Per tant, atès que les bases
estaven informades favorablement, el requisit de publicitat de
la convocatòria es va complir amb la publicació de la
convocatòria al Diari de Mallorca en data 4 de març de 2014.

Palma, 25 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2502/14 i 2504/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament que
desplega la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears (I i III). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

En quina situació es troba del Decret de desplegament
reglamentari de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears? En quina data preveu el Govern tenir aprovat
el Decret de desplegament reglamentari de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

S'ha pres la decisió de paralitzar la tramitació del Decret.

Palma, 22 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2503/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament que
desplega la Llei sobre l'ús dels símbols intitucionals de les Illes
Balears (II). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Es compromet el Govern a respectar i a incloure totes les
recomanacions que farà el Consell Consultiu en el Dictamen
del Decret de desplegament de la Llei de símbols?

Aquest govern sempre respecta les recomanacions del
Consell Consultiu.

Palma, 22 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2515/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partides
pressupostàries destinatàries dels ingressos del cèntim
sanitari. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

A quines partides pressupostàries de sanitat es varen
destinar els ingressos tributaris provinents del cèntim sanitari
a l'exercici 2012?

A 31 de desembre de 2012, i corresponent a aquest mateix
exercici el contret líquid per l'impost sobre rendes minoristes a
determinats hidrocarburs, assolí un import de 35.726.901,84i,
xifra coincident amb la recaptació líquida.

Es tracta d'un impost afectat a finalitats sanitàries, però en
cap cas es tracta d'un ingrés codificat com un fons finalista.

Per altra banda, la transferència ordinària del capítol IV no
finalista a IBSALUT assolí pel cas del 2012 un import de
1.126.635.823i, als que cal afegir tots els fons finalistes i a la
vegada al propi pressupost de la Conselleria de Salut.

En conseqüència, l'import recaptat per l'impost a què es
refereix, només presenta un 3% dels fons que es destinen per
part de la Comunitat Autónoma a sanitat. En  conseqüència els
fons destinats superen amb escreix els imposts recaptats.



BOPIB núm. 154 -  6 de juny de 2014 9907

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2656/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neutralitat en
l'avaluació de la prova. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014).

Poden confiar en la neutralitat de l'IAQSE a l'hora
d'avaluar l'aplicació d'un programa de la Conselleria
d'Educació, de la qual depèn orgànicament? Per què no s'ha
deixat aquesta responsabilitat en mans d'una institució
independent de reconeguda solvència com la UIB?

Aquests estudis sempre els ha realitzat l'IAQSE. A més,
l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes
Balears és l'òrgan encarregat de proporcionar informació
rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les
Illes Balears a l'Administració educativa, als òrgans de
participació institucional, als diferents sectors de la comunitat
educativa i a la societat en general.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2677/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
ecotaxa. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quina quantitat total es va recaptar amb l'impost sobre
estades turístiques d'allotjament, l'"ecotaxa".?

A 31/03/2014 les dades de recaptació per l'impost sobre
estades turístiques d'allotjament, subconcepte 220.10 de
classificació econòmica del pressupost d'ingressos són els
següents:
220.10 Estades en EETTAA (euros)

Exercici 2002
Recaptació Líquida 6.488.883,99
Cobrament exercicis anteriors 0,00
Total recaptació 6.488.883,99

Exercici 2003
Recaptació Líquida 21.850.401,77
Cobrament exercicis anteriors   1.735.457,88
Total recaptació 23.585.859,65

Exercici 2004
Recaptació Líquida 704.074,76
Cobrament exercicis anteriors        6.066.644,76
Total recaptació              6.770.719,44

Exercici 2005
Recaptació Líquida 14. 265,27
Cobrament exercicis anteriors      5.286.162,66
Total recaptació            5.300.427,93

Exercici 2006
Recaptació Líquida  1.136.888,94
Cobrament exercicis anteriors 12.810.464,58
Total recaptació 13.947.353,52

Exercici 2007
Recaptació Líquida   1.703.965,65
Cobrament exercicis anteriors   7.329.342,43
Total recaptació   9.033.308,08

Exercici 2008
Recaptació Líquida      320.454,85
Cobrament exercicis anteriors   7.393.623,68
Total recaptació   7.714.078,53

Exercici 2009
Recaptació Líquida                    894.242,37
Cobrament exercicis anteriors   4.965.346,06
Total recaptació   5.859.588,43

Exercici 2010
Recaptació Líquida        33.407,36
Cobrament exercicis anteriors   6.551.436,53
Total recaptació   6.584.843,89

Exercici 2011
Recaptació Líquida          3.901,44
Cobrament exercicis anteriors   2.223.828,66
Total recaptació   2.227.730,10

Exercici 2012
Recaptació Líquida  0,00
Cobrament exercicis anteriors   2.050.996,66
Total recaptació   2.050.996,66

Exercici 2013
Recaptació Líquida  0,00
Cobrament exercicis anteriors   1.737.168,44
Total recaptació   1.737.168,44

Total
Recaptació Líquida 33.150.486,32
Cobrament exercicis anteriors 58.150.472,34
Total recaptació  91.300.958,66

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 2735/14 i 2736/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió
directa (I i II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2737/14 i 2738/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Turisme
(I i II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Qui va ser el beneficiari d'una subvenció directa atorgada
per la Conselleria de Turisme l'any 2012?

Quina justificació empara la subvenció directa atorgada
per la Conselleria de Turisme l'any 2012?

Us solAlicit que especifiqueu a quina subvenció directa us
referiu.

Palma, 25 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 2747/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa a la Conselleria d'Administracions Públiques
(I). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Qui va ser el beneficiari de les nou subvencions directes
atorgades per la Conselleria d'Administracions Públiques a
l'any 2012?

Segons les dades que obren a la Conselleria
d'Administracions Públiques l'única entitat beneficiària d'una
subvenció directa atorgada l'any 2012 fou la FELIB.

Entitat Quantia Subvenció
FELIB 230.965,00i.

La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 2748/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa de la Conselleria d'Administracions
Públiques (II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quina justificació empara les nou subvencions directes
atorgades per la Conselleria d'Administracions Públiques a
l'any 2012?

La FELIB, va rebre una subvenció directa, d'acord amb la
normativa vigent aplicable, per atendre el seu funcionament i les
seves despeses, atès que és l'única associació d'ens locals en
l'àmbit de la nostra comunitat autònoma que persegueixen unes
finalitats genèriques de defensa dels interessos dels seus
associats, de formació, d'assessorament.

La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 2883/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a la Fundació Kovacs,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?

Les quantitats econòmiques aportades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts a la Fundació Kovacs, és zero.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 2887/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
144, de 26 de març de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a la Fundació
Kovacs, desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?

Les aportacions són:
2012

Concepte: finançament de les despeses derivades del
manteniment de la Xarxa Balear d'Investigadors en Malalties de
l'Esquena (REBIDE) durant l'any 2011.

Quantitat: 100.000i.
Organisme: Secretaria General.

2013.
Concepte: finançament de les despeses derivades del

manteniment de la Xarxa Balear d'Investigadors en Malalties de
l'Esquena (REBIDE) durant els anys 2012 i 2013.

Quantitat: 200.000i.
Organisme: Secretaria General.

Palma, 10 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 2963/14 i 2964/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a nou port
de Son Blanc, Ciutadella (I i II). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril
de 2014).

Es va preveure l'1% cultural, establert en la llei
autonòmica de patrimoni, en el pressupost del nou port de Son
Blanc a Ciutadella? A quines actuacions en patrimoni es va
destinar l'1% cultural previst en el pressupost del nou port de
Son Blanc a Ciutadella?

Les obres del dic s'havien de realitzar per compte de les
aportacions que havia d'efectuar l'Estat a Ports IB, però s'han
realitzat amb càrrec a deute.

Es va subscriure un primer conveni amb l'Estat i es varen fer
efectius 8 milions d'euros, però 6 es varen destinar a executar
obres de la Direcció General d'habitatge durant la passada
legislatura i l'addenda del primer conveni, que comprenia
l'aportació de 16 milions d'euros, no es va poder subscriure
perquè l'anterior legislatura la CAIB no tenia un pla de viabilitat
aprovat.

Actualment, es duen a terme les gestions oportunes amb el
Ministeri de Foment per poder reprendre la signatura de
l'Addenda del conveni, ja que ara la CAIB disposa d'un pla de
viabilitat. Del resultat d'aquestes actuacions es podrà saber si
comptam amb aquest 16 milions d'euros, dels quals es podrà
prendre per destinar-lo a l'1% cultural.

Palma, 25 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 3005/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  regates
SAR Princesa Sofia 2013. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

Ha pagat i/o subvencionat l'organització del Trofeu de les
Regates Princesa Sofia de l'any 2013? Si la resposta és
afirmativa, en quina quantitat?

La Vicepresidència i Conselleria de Presidència no ha pagat
ni subvencionat l'organització del 44 Trofeu de Regates SAR
Princesa Sofia de l'any 2013.

Palma, 10 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 3178/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a licitació redacció Pla
director del Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
de 2014).

Té previst, i en quin termini, el Govern de les Illes Balears
licitar la redacció del Pla director del Port de Ciutadella?

No.

Palma, 16 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 3179/14 a 3182/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
comunicacions a Ports de les Illes Balears 2011 a 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes comunicacions fetes, durant els anys 2011, 2012,
2013 i 2014, per l'Ajuntament de Ciutadella a Pors de les Illes
Balears fan referència a possibles convenis o acords per
adaptar les ordenances municipals de Ciutadella dins la zona
de Ports?

No hi ha comunicacions al respecte.

Palma, 2 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 3187/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sistema informàtic
d'intercomunicació de les policies locals.(BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

L'objectiu del sistema informàtic d'intercomunicació de les
policies locals comprat el 2007 per valor de 6Mi era
compartir dades i informació, en temps real, entre totes les
policies locals de les Illes Balears. Per què, doncs, avui açò no
és una realitat?

El contracte de subministrament sota la modalitat
d'arrendament financer amb opció de compra d'un sistema
informàtic d'intercomunicació, coordinació i gestió de les
policies locals a les Illes Balears que es va formalitzar l'any
2007 tenia una durada determinada i va finalitzar l'any 2011. En
el període de vigència el seu objecte es va executar d'acord amb
l'estipulat a les clàusules contractuals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 3812/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de
reparació del CEIP Cas Serres. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
de 2014).

En quin estat es troben les obres de reparació del CEIP de
Cas Serres al municipi d'Eivissa.

Es troba en fase d'estudi.

La consellera d'Educació, Cultura i Esports:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 3813/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a projecte de
creació d'un centre integrat d'hoteleria i turisme a l'illa
d'Eivissa. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

En quin estat es troba el projecte de creació d'un centre
integrat d'hoteleria i turisme a l'illa d'Eivissa?

El Consell Insular d'Eivissa, en data 27 de juny de 2013, va
proposar suprimir l'actuació de l'"Escola Internacional d'Idiomes
i Hoteleria d'Eivissa" alAlegant que des de la signatura del
conveni relatiu a inversions estatutàries s'havia produït un canvi
en les necessitats de les inversions turístiques.

Palma, 16 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 3815/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mapa de
l'oferta i la demanda dels estudis de Formació Professional.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

En quin estat es troba el mapa de l'oferta i la demanda dels
estudis de Formació Professional?

En aquests moments s'està treballant en la implantació de la
formació professional bàsica per al curs 2014-2015 d'acord amb
les disponibilitats pressupostàries.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 3819/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a  Quadern
"1.000 dies de Govern" (I). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quins criteris s'han seguit per difondre el quadern titulat
"1.000 dies de Govern"?

Els criteris han estat els de fer arribar la informació que
explica els principals canvis normatius i de la gestió
desenvolupada en l'administració del Govern als principals
representants de les associacions del món econòmic, social i
empresarial i primeres autoritats institucionals de les Illes
Balears.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 3820/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (II). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Amb quina finalitat s'ha confeccionat el quadern titulat
"1.000 dies de Govern" (es prega no contestar "la que
correspongui")?

La finalitat amb què s'ha confeccionat el document "1.000
dies de Govern"  ha estat informar respecte de la gestió
administrativa i als canvis normatius que s'han desenvolupat
perquè els puguin conèixer millor els sectors socials i
institucionals.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 3821/14 i 3822/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
Quadern "1.000 dies de Govern" (III i IV). (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril de 2014).

Quins funcionaris han participat en el redacció del quadern
titulat "1.000 dies de Govern"? (es prega no contestar "els que
corresponguin"). Quants de funcionaris han participat en el
redacció del quadern titulat "1.000 dies de Govern"? (es prega
no contestar "els que corresponguin")

Des del departaments de comunicació de les conselleries
s'ha centralitzat la informació en el personal eventual adscrit,
amb la colAlaboració dels funcionaris de premsa que hi treballen.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 3823/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (V). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Qui ha coordinat la redacció del  quadern  titulat "1.000
dies de Govern" o qui ho va coordinar?

La Secretaria de Comunicació del Gabinet de Presidència.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 3824/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (VI). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

A qui s'ha fet arribar el quadern titulat "1.000 dies de
Govern" (es prega no contestar "a qui correspongui")?.

Als principals representants de les associacions del món
econòmic, social i empresarial i a les primeres autoritats
institucionals de les Illes Balears.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 3825/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (VII). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quin conseller s'ha encarregat de la redacció del quadern
titulat "1.000 dies de Govern" (es prega no contestar "la que
se li ha encarregat")?.

Cap conseller no s'ha encarregat de la redacció dels texts.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 3826/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (VIII). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
de 2014).

Quin dia es va prendre la decisió de redactar el quadern
titulat "1.000 dies de Govern" ?

Després de les Jornades de Seguiment de l'Acció de Govern
de 26 de gener.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 3827/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (IX). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Relació de persones i institucions a les quals se'ls ha fet
arribar el quadern titulat "1.000 dies de Govern" (es prega no
contestar "els que corresponguin").

Bancs i caixes, colAlegis oficials, empreses rellevants,
federacions d'associacions, organitzacions de consumidors,
organitzacions empresarials, sindicats, associacions del món
turístic, federacions de gent gran, Administració Perifèrica,
ajuntaments, primeres autoritats.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 3828/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (X). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quin criteri s'ha segui per seleccionar les persones i
institucions a les quals se'ls ha fet arribar el quadern titulat
"1.000 dies de Govern".

S'ha triat una selecció dels principals sectors representatius
a qui es considera que es pertinent fer arribar la informació de
la gestió desenvolupada en les reformes administratives i
normatives.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 3829/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (XI). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

A quina partida pressupostària s'ha imputat la despesa del
quadern titulat "1.000 dies de Govern" (es prega no contestar
"a la qual correspongui").

Partida 11101463CO122700600.
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Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 3830/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (XII). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Quin sistema o sistemes de difusió s'han emprat per
repartir el quadern titulat "1.000 dies de Govern" (es prega no
contestar "els que corresponguin")?.

El quadern s'ha enviat pels serveis de correus i serveis
interns.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 3831/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Quadern
"1.000 dies de Govern" (XIII). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
de 2014).

Per quin motiu s'utilitza el color blau del PP en el quadern
titulat"1.000 dies de Govern" ?.

No s'utilitza el color blau del PP, sinó el color blau
corporatiu que figura en el Manuel d'Identitat Corporativa
(MIC) oficial del Govern de les Illes Balears.

Palma, 7 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 3854/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
general. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina general
de la CAIB en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la
quantia total de l'esmentada nòmina en aquest mes?

Persones que constaven a la nòmina general de la CAIB
durant el mes de febrer de 2014: 4.487 persones.

Quantia total de l'esmentada nòmina durant el mes de febrer
de 2014: 9.451.717,62i.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 3855/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de GEIBSAU, febrer 2014. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).

Ateses les característiques i l'extensió, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 3856/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de l'EBAP, febrer 2014. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014)).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
l'EBAP, en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquells mes?

Persones que constaven a la nòmina de l'EBAP, en el mes de
febrer de 2014: 43 persones.

Quantia total de cada una de les esmentades nòmines en el
mes de febrer de 2014: 85.736i.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 3857/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de CAIB-Patrimoni SAU, febrer 2014. (BOPIB núm. 146, d'11
d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
CAIB-Patrimoni SAU, en el mes de febrer de 2014 i quina va
ser la quantia total de cada una de les esmentades nòmines en
aquell mes?

CAIB-Patrimoni SAU, no depèn de la Conselleria
d'Administracions Públiques.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 3858/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, febrer 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina del
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, en el mes de
febrer de 2014 i quina va ser la quantia total de cada una de
les esmentades nòmines en aquell mes?

Consorci Eivissa Patrimoni  de la Humanitat, no depèn de la
Conselleria d'Administracions Públiques.
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La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 3859/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
del Consorci d'Informàtica Local, febrer 2014. (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina del
Consorci d'Informàtica Local, en el mes de febrer de 2014 i
quina va ser la quantia total de cada una de les esmentades
nòmines en aquell mes?

Consorci d'Informàtica Local, no depèn de la Conselleria
d'Administracions Públiques.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 3861/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Vicepresidència, de la Conselleria de Presidència i de la
Presidència de les Illes Balears, febrer 2014. (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència, de la
Conselleria de Presidència o de la Presidència de les Illes
Balears, en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquest mes?

A continuació es detalla la informació solAlicitada a data de
febrer de 2014, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència, de la Conselleria
de Presidència o de la Presidència del Govern de les Illes
Balears:

Centre Balears Europa: 16 persones. 38.381,45i.
Multimèdia, SA: 10 persones. 23.131,89i.
Ens públic de Radio Televisió de les Illes Balears. 102

persones. 216.723,96i.

Palma, 28 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 3866/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports, febrer 2014. (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports, en el mes de febrer de 2014, i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquest mes?

S'adjunta la informació solAlicitada amb la menció que la
Fundació per a l'Esport Balear és producte de la fusió del
Consorci de l'Escola Balear de l'Esport i Illesport, que sumaven
64 treballadors, que han quedat reduïts a 53, mantenint-se els de
categories superiors.

Ens públics de la Conselleria de Turisme i Esports

Nombre de persones en nòmina febrer 2014.
Ports IB. 102
Fundació Esport Balear: 53
Consorci Escola d'Hoteleria: 66
Consorci Platja de Palma: 6
Palau de Congressos: 3
Consorci Palma Arena: 11
ATB: 58

Quantia total nòmina febrer 2014.
Ports IB. 199.335,62i.
Fundació Esport Balear: 127.937,16i.
Consorci Escola d'Hoteleria: 142.424,37i.
Consorci Platja de Palma: 17.540,52i.
Palau de Congressos: 10.874,08i.
Consorci Palma Arena: 30.820,24i.
ATB: 131.465,36i.

Palma, 16 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 3869/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmines
entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Benestar Social, febrer de 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i
Benestar Social, en el mes de febrer de 2014 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquest
mes?

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel:
Nombre de persones: 140
Total nòmina: 300.175,36i bruts.

Fundació d'Atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears:

Nombre de persones: 319
Total nòmina: 539.942,50i bruts.

Consorci de recursos sociosanitaris de les Illes Balears:
Nombre de persones: 9
Total nòmina: 20.578,77i bruts.
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Palma, 14 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 3872/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB juliol de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juliol de 2013?

6 persones amb relació funcionarial (de carrera o interina),
varen tenir baixes per accidents laborals el mes de juliol de
2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 3873/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB setembre de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juliol de 2013?

17 persones amb relació funcionarial (de carrera o interina),
varen estar de baixa per accidents laborals durant el mes de
setembre de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 3874/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB novembre de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
novembre de 2013?

Durant el mes de novembre de 2013, 15 persones amb
relació funcionarial (de carrera o interina), varen tenir baixes
per accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 3875/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB desembre de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
desembre de 2013?

Durant el mes de desembre de 2013, 4 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina), varen tenir baixes per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 3876/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB gener 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
gener de 2014?

Durant el mes de gener de 2014, 10 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina), varen tenir baixes per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 3877/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB febrer 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
febrer de 2014?

Durant el mes de febrer de 2014, 25 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina), es varen posar de baixa per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 3878/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB març 2014.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
març de 2014?

Durant el mes de març de 2014, 17 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina), es varen posar de baixa per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 3879/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB maig de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
maig de 2013?

16 persones amb relació funcionarial (de carrera o interina),
varen tenir baixes per accidents laborals durant el mes de maig
de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 3880/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB agost de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'agost de 2013?

7 persones amb relació funcionarial (de carrera o interina)
varen tenir baixes per accidents laborals durant el mes d'agost
de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 3881/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB octubre de
2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina) que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes
d'octubre de 2013?

Durant el mes d'octubre de 2013 22 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina), varen tenir baixes per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 3882/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB juliol de 2013. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de juliol de 2013?

5 persones amb contractacions laborals varen tenir baixes
per accidents laborals durant el mes de juliol de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 3883/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB agost de 2013. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes d'agost de 2013?

Cap persona amb contractació laboral no va  tenir baixa per
accident laboral durant el mes d'agost de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 3884/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB setembre de 2013.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de setembre de 2013?

Durant el mes de setembre de 2013, 2 persones amb
contractacions laborals es varen posar de baixa per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 3885/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB octubre de 2013.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes d'octubre de 2013?

5 persones amb contractacions laborals varen tenir baixes
per accidents laborals durant el mes d'octubre de 2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 3886/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB novembre de 2013.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de novembre de 2013?

Durant el mes de novembre de 2013, 6 persones amb
contractacions laborals varen  tenir baixes per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 3887/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB desembre de 2013.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de desembre de 2013?

Durant el mes de desembre de 2013, 3 persones amb
contractació laboral, varen  tenir baixes per accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 3888/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB gener de 2014.  (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de gener de 2014?

Durant el mes de gener de 2014, 6 persones amb
contractacions laborals, varen  tenir baixes per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 3889/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB febrer 2014. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de febrer de 2014?

Durant el mes de febrer de 2014, 7 persones amb
contractacions laborals es varen posar de baixa per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 3890/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB març de 2013. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de març de 2013?

Durant el mes de març de 2013, 8 persones amb
contractacions laborals es varen posar de baixa per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.



BOPIB núm. 154 -  6 de juny de 2014 9917

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 3891/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB juny 2013.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarials (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
juny de 2013?

Durant el mes de juny de 2013, 12 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina) es varen posar de baixa per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 3892/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB maig de 2013. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de maig de 2013?

Durant el mes de maig de 2013, 7 persones amb
contractacions laborals es varen posar de baixa per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 3893/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a accidents
laborals contractacions laborals CAIB juny de 2013. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la Comunitat Autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals el mes de juny de 2013?

Durant el mes de maig de 2013, 4 persones amb
contractacions laborals es varen posar de baixa per accidents
laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 3894/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
accidents laborals funcionaris (de carrera o interins) CAIB
març 2013. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interins), que formen part de la nòmina de la Comunitat
Autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals el mes de
març de 2013?

Durant el mes de març de 2013, 26 persones amb relació
funcionarial (de carrera o interina) es varen posar de baixa per
accidents laborals.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 4020/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 4 d'abril.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 4 d'abril de 2014?

No n'hi va haver cap.

Palma, 15 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 4043/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a passes Advocacia
de la CAIB i accions legals contra les prospeccions. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

"Després d'allò anunciat pel conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori a la Comissió parlamentària celebrada el
passat 2 d'abril, quines són les passes que ha fet l'advocacia de
la CAIB amb l'objectiu de preparar accions legals contra les
prospeccions, molt especialment després de conèixer que el
Ministeri d'Indústria juga en favor de les empreses promotores
i en contra de les institucions de les Illes Balears i els acords
presos de manera unànime a la nostra comunitat?".

L'Advocacia ha analitzat l'estat de tramitació del
procediment, a fi de valorar en quin moment s'hauria
d'impugnar judicialment una eventual autorització de les
campanyes sísmiques; circumstància aquesta que encara no s'ha
produït.

Palma, 5 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5983/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat per tal de retre compte del
compliment de la Moció RGE núm. 4653/13, relativa a
polítiques de seguretat social i ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2014, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la moció esmentada (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 6036/14, 6032/14 i 6035/14

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a condicions de vida dels ciutadans de les Illes Balears,
pel diputat Sr. Xico Tarrés i Marí i per la diputada Sra.
Francesca L. Armengol i Socías, ambdós del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a inversions estatutàries a Eivissa i a
externalització de serveis a les empreses turístiques,
respectivament (BOPIB núm. 153, de 30 de maig d'enguany)
per les preguntes RGE núm. 6058/14, 6059/14 i 6060714,
relatives a prospeccions petrolíferes, a l'illa de Tagomago i a
prospeccions petrolíferes a les Illes Balears, respectivament
(publicades en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
per a la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
9224/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6015/14,
presentat pel diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual solAlicita que la pregunta
esmentada, relativa a restauració de l'illot de Tagomago (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre de 2013), sigui tramitada com a
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, i acorda d'incloure-la a
l'ordre del dia de la sessió següent d'aquesta comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 381/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5980/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a fons de seguretat
pública (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 2765/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6122/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a modificació
del sistema de finançament autonòmic relatiu a la despesa
sanitària de la nostra comunitat (BOPIB núm. 144, de 26 de
març de 2014), es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014.

- Pàg. 9786 i 9846. Respostes a preguntes, apartat AZ)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 2328/14, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 2328/13, ...

- Pàg. 9788 i 9852. Respostes a preguntes, apartat CD)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 2925/14, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 2825/13, ...

- Pàg. 9854 i 9855. Informació, apartats B), C), D) i E)
On diu: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de maig, ...
Hi ha de dir: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de maig de 2014, ...
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