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Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Antoni Salvà.
1677
BC) RGE núm. 1814/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Bartomeu Marimon.
1677
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BD) RGE núm. 1815/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Joan Veny.
1677
BE) RGE núm. 1816/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Ralf Drotleff.
1677
BF) RGE núm. 1817/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Fernando Varela.
1678
BG) RGE núm. 1819/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats a Can
Marroig (II).
1678
BH) RGE núm. 1821/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia a
Formentera (I).
1678
BI) RGE núm. 1822/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia a
Formentera (II).
1678
BJ) RGE núm. 1823/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges de
promoció pública a Sant Ferran.
1678
BK) RGE núm. 1824/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats a Can
Marroig (I).
1678
BL) RGE núm. 1828/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (IV).
1678
BM) RGE núm. 1829/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (V).
1679
BN) RGE núm. 1831/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fira de creuers a Miami.
1679
BO) RGE núm. 1832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (II).
1679
BP) RGE núm. 1833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (III).
1679
BQ) RGE núm. 1834/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a política firal.
1679
BR) RGE núm. 1835/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Saló Nàutic.
1679
BS) RGE núm. 1836/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ensenyament musical.
1679
BT) RGE núm. 1840/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(II).
1679
BU) RGE núm. 1841/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(I).
1680
BV) RGE núm. 1842/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(XI).
1680
BX) RGE núm. 1843/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a representant del
Govern al consorci Serra de Tramuntana.
1680
BY) RGE núm. 1844/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(IX).
1680
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BZ) RGE núm. 1845/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(X).
1680
CA) RGE núm. 1846/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(VIII).
1680
CB) RGE núm. 1847/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(III).
1680
CC) RGE núm. 1848/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(IV).
1681
CD) RGE núm. 1849/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(V).
1681
CE) RGE núm. 1850/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(VI).
1681
CF) RGE núm. 1851/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3(VII).
1681

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1852/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures del Govern.
1682
B) RGE núm. 1959/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de
la població immigrada en els municipis de la part forana.
1682
C) RGE núm. 1960/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vehicle elèctric.
1682
D) RGE núm. 1961/12, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallés i Ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous itineraris en
el Parc natural de la península de llevant.
1682
E) RGE núm. 1962/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria d'incendis forestals a Eivissa.
1682
F) RGE núm. 1963/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats
abonades als ajuntaments en el primer trimestre de 2012.
1683
G) RGE núm. 1964/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a optimització
dels recursos de Ports de les Illes Balears.
1683
H) RGE núm. 1965/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema
d'observació costaner de les Illes Balears.
1683
I) RGE núm. 1966/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència
sectorial de turisme.
1683
J) RGE núm. 1967/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació
del Sistema nacional de qualificacions i formació professional.
1683
K) RGE núm. 1968/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a central de
compres.
1683
L) RGE núm. 1969/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
Sa Coma.
1683
M) RGE núm. 1970/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament de deutes
als ajuntaments.
1684
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N) RGE núm. 1971/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritats de la
Conselleria d'Educació.
1684
O) RGE núm. 1972/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral.
1684
P) RGE núm. 1973/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes del Sr.
President.
1684
Q) RGE núm. 1974/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del
Govern de les Illes Balears.
1684
R) RGE núm. 1975/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a interlocutòria del TSJ de Catalunya i ús del castellà al sistema educatiu.
1684
S) RGE núm. 1978/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a sentència de l'expresident Matas.
1684

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1730/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (I).
1686
B) RGE núm. 1732/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (II).
1686
C) RGE núm. 1733/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira de Berlín.
1686
D) RGE núm. 1734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
turístiques per a l'estiu de 2012.
1686
E) RGE núm. 1735/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
turístiques per a temporada baixa.
1686
F) RGE núm. 1736/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (I).
1686
G) RGE núm. 1737/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (II).
1687
H) RGE núm. 1738/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (III).
1687
I) RGE núm. 1739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (III).
1687
J) RGE núm. 1740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (IV).
1687
K) RGE núm. 1741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (V).
1687
L) RGE núm. 1742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (VI).
1687
M) RGE núm. 1743/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'ajust dins
l'any 2012.
1687
N) RGE núm. 1744/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada d'un 25%
del pressupost per al sector primari.
1688
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O) RGE núm. 1745/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (V).
1688
P) RGE núm. 1746/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (VI).
1688
Q) RGE núm. 1747/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (VII).
1688
R) RGE núm. 1748/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (VIII).
1688
S) RGE núm. 1749/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descongestionar
la sanitat pública.
1688
T) RGE núm. 1750/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets en salut dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
1688
U) RGE núm. 1751/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures d'estalvi
i d'ajust per aplicar al Servei de Salut durant el 2012.
1689
V) RGE núm. 1752/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació de servei
públic (IV).
1689
X) RGE núm. 1820/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol entre la
FELIB i el Govern.
1689

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1723/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna de les declaracions del ministre d'Educació, Cultura
i Esports.
1689

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1672/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització i programes de turisme social.

1690

B) RGE núm. 1683/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a oferta d'FP a Menorca.

1691

C) RGE núm. 1684/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de naturalesa processal i organitzativa a l'Administració
de Justícia de les Illes Balears.
1692
D) RGE núm. 1720/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna a la repressió violenta de les protestes a Síria.
1692
E) RGE núm. 1722/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagament del deute dels serveis complementaris als
centres educatius.
1693
F) RGE núm. 1724/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de dia.

1693

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 2819/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aturada de l'adjudicació
de l'Hospital de Manacor.
1694
B) A la Pregunta RGE núm. 2829/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motiu de la suspensió de
l'adjudicació de l'Hospital de Manacor.
1694
C) A la Pregunta RGE núm. 3037/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa vigent i
interrupció voluntària de l'embaràs.
1694
D) A la Pregunta RGE núm. 3038/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a DNI a les apotecaries per
la compra de la píndola de l'endemà.
1694
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E) A la Pregunta RGE núm. 3039/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a sobre informatiu de la
interrupció voluntària de l'embaràs.
1695
F) A la Pregunta RGE núm. 3698/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a licitació del programa
informàtic de les llistes quirúrgiques.
1695
G) A la Pregunta RGE núm. 3706/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a tancament de Gesma (III).
1695
H) A la Pregunta RGE núm. 3706/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aparcament de Sant Antoni
de Portmany.
1695
I) A la Pregunta RGE núm. 3783/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a dades del sobrecost de Son
Espases.
1695
J) A la Pregunta RGE núm. 3846/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (L).
1696
K) A la Pregunta RGE núm. 3846/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXIX).
1696
L) A la Pregunta RGE núm. 5136/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a partida pressupostària
per a prestació ortoprotèsica.
1696
M) A les Preguntes RGE núm. 5902/11 a 5904/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
cessament del Sr. Cecilio García, del Sr. Francisco Moranta i del Sr. Gabriel Barceló.
1697
N) A la Pregunta RGE núm. 117/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb la UIB.
1697
O) A la Pregunta RGE núm. 212/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb els centres
de 0-3 per municipis.
1697
P) A la Pregunta RGE núm. 213/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb els centres
d'educació musical per municipis.
1697
Q) A la Pregunta RGE núm. 372/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (VI).
1697
R) A la Pregunta RGE núm. 373/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (VII).
1698
S) A la Pregunta RGE núm. 374/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (VIII).
1698
T) A les Preguntes RGE núm. 375/12 i 376/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a nouvinguts
(IX i X).
1698
U) A la Pregunta RGE núm. 377/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (XI).
1698
V) A la Pregunta RGE núm. 378/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (I).
1698
X) A la Pregunta RGE núm. 379/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (II).
1699
Y) A la Pregunta RGE núm. 380/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (III).
1699
Z) A la Pregunta RGE núm. 381/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (IV).
1699
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AA) A la Pregunta RGE núm. 382/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts (V).
1699

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1725/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.
1699

3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de proposta de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca i obertura del termini de presentació d'esmenes.
1700
B) Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1691/12.

1700

C) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 1795/12, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet el
Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears.
1700
D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació
urbanística sostenible (procedent del Decret llei 2/2012).
1700
E) Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a la Proposició no de llei RGE núm,. 530/12.
1700
F) Rectificació de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1713/12.

1700

4. INFORMACIONS
A) Jurament davant la Mesa del Parlament dels membres del Consell de direcció i del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de direcció.
1701
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2012, aprovà la Llei de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A
SUBVENCIONS ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar les
despeses electorals d'acord amb el procediment previst i que,
durant el mes següent a la tramesa de l'informe de la Sindicatura
de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar al Parlament
de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit extraordinari per
l'import de les subvencions que s'hagin d'adjudicar, subvencions
que s'han de fer efectives durant els cent dies posteriors a
l'aprovació de la llei pel Parlament.
Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l'informe
de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen tenir lloc el 22 de
maig de 2011, el qual fou aprovat pel Consell de la Sindicatura
el 5 de desembre de 2011, en relació amb els ingressos i les
despeses electorals de partits, federacions, coalicions o
agrupacions d’electors que participaven en les eleccions
esmentades, se sotmet a l'aprovació del Parlament aquesta llei
de crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s'han
d'abonar a les formacions polítiques alAludides.
Article 1
Import de les subvencions
Per atendre l'import de les subvencions que s'han d'adjudicar
a partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que
concorregueren a les eleccions al Parlament de les Illes Balears
i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa de 22 de
maig de 2011, amb dret a subvenció electoral, segons el que
disposa l'article 29 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i tenint
en compte les bestretes ja atorgades, es concedeix un crèdit
extraordinari en l'estat de despeses dels vigents pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per un
import d'1.719.096,56 euros, amb càrrec a la partida
pressupostaria 11201 463D01 48001.00.

Article 2
Finançament
El finançament d'aquest crèdit extraordinari s'ha de fer
mitjançant la diferència entre el romanent líquid de tresoreria de
l'exercici de 2011, si n'hi ha, i les incorporacions de crèdit que,
si s'escau, s' hagin fet en l'exercici de 2012. En el cas que el
romanent líquid de tresoreria de l'exercici de 2011 no sigui
positiu o en el cas que la diferència esmentada no sigui
suficient, s'han de minorar els crèdits del pressupost de despeses
que menys perjudici causin al servei públic, fins a la quantia
necessària.
Article 3
Concessió i reintegrament
El Consell de Govern ha d'adoptar els acords necessaris per
concedir les subvencions electorals que pertoquin a cada partit,
federació, coalició o agrupació d'electors, i ha d'exigir el
reintegrament a la hisenda pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en els casos que pertoquin, d'acord amb
l'informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes
Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
del 22 de maig de 2011.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 20 de març de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1450/12, relativa a política general en educació, amb les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE
núm. 1621/12 a 1627/12, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tractar de manera equànime i transparent els
centres educatius a l’hora de distribuir els recursos que tenen
assignats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prestar una especial atenció als estudis de
formació professional, amb especial esment a concloure el
centre de Can Marines i a posar-lo en funcionament, i als nous
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cicles formatius de l’IES Sa Serra, de Sant Antoni de Portmany
i al nou institut de Santa Eulària del Riu.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reafirmar-se en el fet que l’educació constitueix
un dret universal i que la situació econòmica que patim no pot
afectar l’educació de cap infant.

Ordre de Publicació

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir contactes amb el Govern de l'Estat i amb
els òrgans competents de la Unió Europea a fi i efecte
d’aconseguir fons complementaris per poder gestionar millor el
sistema educatiu, amb esment especial als programes de reforç
i acollida, absolutament imprescindibles en el context d’una
societat com la nostra, per tal de continuar mantenint la
tendència a la baixa del fracàs i l’abandonament escolars."

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1384/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dèficit públic. (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 20 de març de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1382/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a operació financera per fer front
als deutes amb els proveïdors. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 118/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a política del Govern relativa a l'avortament.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
i Gandasegui.
Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Fina Santiago i
Carmen Castro.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1387/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per fer front a l'atur.
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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retallades i objectius de dèficit. (BOPIB núm. 36, de 9 de març
de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1381/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma laboral. (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1480/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberà, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions a l'IES Pasqual Cabo
i Caldés. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1598/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descongestionar la sanitat
pública. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1483/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb el Fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús de Cooperació. (BOPIB núm. 36, de 9 de
març de 2012).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1491/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció sanitària a Menorca. (BOPIB núm.
36, de 9 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1472/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1489/12, de
l'Hble. Sra. Diputada esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a problemes reals de la
formació professional. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
N)
Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1482/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per a una major
eficiència a GESMA. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1486/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsió pressupostària en
relació amb el polígon III de Maó. (BOPIB núm. 36, de 9 de
març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1478/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a venda de l'edifici del carrer
Palau Reial 14. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1484/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència sectorial d'ocupació
i assumptes laborals. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1492/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistema de finançament
autonòmic. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1487/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Diada de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1658

BOPIB núm. 39 - 23 de març de 2012
Ordre de Publicació

Balears a la fira ITB de Berlín. (BOPIB núm. 38, de 16 de març
de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1493/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a priorització d'imposts.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

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

Q)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1485/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a duplicitats en matèria de caça.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1479/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira de Turisme de Berlín.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
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 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1473/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
nous imposts i taxes. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

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

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1488/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compromís adquirit pel
Ministeri de Foment en relació amb les Illes Balears. (BOPIB
núm. 36, de 9 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
X)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1494/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dèficit públic previst. (BOPIB
núm. 36, de 9 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1597/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualitat de l'estand del
Govern de les Illes Balears per promocionar la destinació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, rebutjà els Punts 1, 3, 7 i 8 de la Moció RGE
núm. 1450/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política general en educació.(BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

B)
Tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei
RGE núm. 1335/12.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, aprovà per assentiment la proposta de la Mesa
de la cambra d'aplicar el procediment de tramitació directa i en
lectura única al projecte de llei esmentat, de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals (BOPIB núm. 35, de 2 de març
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
5963/11.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de març de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1225/12, relativa a
recuperació de la proposta d'impuls a l'atenció a la salut
mental a les Illes Balears, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2012, prengué en consideració per 33 vots a favor,
23 en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada,
presentada per l'Ajuntament de Palma, de proposta de
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears acorda recuperar les
propostes presentades a la Proposició no de llei relativa a
l’impuls a l’atenció de la salut mental a les Illes Balears (RGE
núm. 13264/09), creant la ponència per elaborar un pla de feina
consensuat entre tots els agents implicats per tal d’atendre en les
millors condicions possibles els ciutadans de les Illes Balears
que pateixen malalties mentals.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda que la ponència
s’estableix en els mateixos termos en què fou aprovada en el seu
moment, amb les excepcions següents: que sigui tramitada
davant la Comissió de Salut i que es pugui ampliar el nombre de
les entitats socials i dels experts representants del sector."
A la seu del Parlament, 20 de març de 2012.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel A. Jerez i Juan.
La presidenta en funcions de la comissió:
Cristina Rita i Larrucea.
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La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 903/12, relativa a suport als clústers, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix en Rafael Nadal
i en la resta d’esportistes espanyols afectats, els valors de la
superació, la humilitat, la perseverança, el sacrifici i la
competitivitat."
A la seu del Parlament, 20 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar colAlaborant econòmicament amb els
clústers constituïts a les nostres illes, a fi que aquests puguin
donar suport a les empreses innovadores que s’agrupen al seu
voltant."
A la seu del Parlament, 20 de març de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
779/12, relativa a igualtat de les llengües oficials, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2706/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a programa
d'atenció individual. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar decididament per un sistema inclusiu per a les
Illes Balears".
A la seu del Parlament, 20 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1006/12, en defensa de Rafael Nadal i la resta d'esportistes
espanyols, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna les
insinuacions de dopatge abocades sobre el tennista Rafael Nadal
i la resta d’esportistes espanyols afectats, i manifesta la seva
solidaritat enfront d’aquests atacs dirigits a comprometre la seva
honorabilitat i professionalitat, promoguts per una cadena de
televisió francesa.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2707/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a resolucions de
grau. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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C)

F)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2768/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a endarreriments
a l'ajut familiar de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2773/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de
l'ajut econòmic familiar de dependència. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2769/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a pagament a l'ajut
familiar de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2774/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de
a l'ajut familiar de dependència per primera vegada. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2771/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica
familiar de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3801/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de
a l'ajut familiar a familiars de dependència per primer cop.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I)

L)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3802/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de
l'ajuda econòmica familiar de dependència. (BOPIB núm. 17, de
21 d'octubre de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3806/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció
individual de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3804/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a data d'abonament
de l'ajuda econòmica de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3807/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a resolucions del
programa d'atenció individual l'agost. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3805/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a resolucions de
dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3807/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a resolucions del
programa d'atenció individual el setembre. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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O)

R)

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3814/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a resolucions de
grau de dependència. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1553/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del diari digital.
(BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1268/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pelAlícules en català. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

S)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1555/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a participació en el
documental Obra d'un gegant. La Serra de Tramuntana i
Mallorca. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
T)
Q)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1539/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
projecte d'IB3. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1558/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractes amb diferents agències de comunicació. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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U)

Y)

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1560/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a experiència en gestió de
mitjans audiovisuals. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1559/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'emissió dels informatius. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
V)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1561/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova etapa d'IB3. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Z)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de varietats a IB3
Televisió. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
X)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1554/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència del mes de
febrer. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

AA)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1556/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a participació de la mesa
audiovisual a la proposta del director de l'EPRTVIB. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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AB)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
1557/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a participació dels
representants polítics en els programes d'IB3. (BOPIB núm. 38,
de 16 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1188/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs complet en
promoció turística. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de març de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa.
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 945/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de
funció pública. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 838/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
igualtat de les llengües oficials. (BOPIB núm. 34, de 24 de
febrer de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.9. MOCIONS
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Salut RGE núm. 4131/11, 2702/11,
4054/11 i 5123/11.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
atès l'escrit RGE núm. 1669/12, presentat pel Govern de les Illes
Balears, quedaren ajornades les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, i per la diputada Hble. Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, relatives a edifici de l'Hospital
Verge del Toro, a criteris relatius al trasllat de malalts amb
transport aeri, a retirada de contenidors als centres de salut i a
prestacions bàsiques (publicades als BOPIB núm. 12, 16 de
setembre; 18, de 28 d'octubre; 19, de 4 de novembre; i 29, de 9
de desembre, tots de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1682/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a la Platja de Palma. (Mesa de 21
de març de 2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la Platja de Palma.
InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb el
projecte de rehabilitació de la Platja de Palma.
Palma, a 13 de març de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 1830/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
118/12, relativa a política del Govern relativa a l'avortament.
(Mesa de 21 de març de 2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 PSMIV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 118/12, relativa a política del Govern
relativa a l'avortament, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
2/2010 ha suposat un avanç en la garantia dels drets relatius a la
salut sexual i reproductiva.
2. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació
que la comunitat autònoma sigui una de les comunitats
autònomes on es registra un major nombre d’avortaments. Per
això insta el Govern de les Illes Balears que presenti al
Parlament, en el termini de tres mesos, un pla de salut sexual
per als instituts de secundària.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
política per evitar l’avortament és una política de planificació
reproductiva i un accés normalitzat al mitjans anticonceptius.
Per això insta el Govern de les Illes Balears a situar expedidors
de preservatius gratuïts a tots els centres de salut, centres
culturals i a la Universitat de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini de tres mesos com a màxim, el
comitè tècnic interdisciplinar d’estratègia de salut sexual i
reproductiva presenti les seves línies d’actuació per a la
legislatura.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es refaci el protocol de les IVE de l’Ibsalut, i
que en el procés de reelaboració participin l’Institut de la Dona
i el Consell Social de la Dona, òrgan de consulta en temes de
dona i igualtat del Govern de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que autoritzi a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar social a contractar el personal sanitari necessari
(ginecòlegs, infermeres i anestesistes) per poder donar cobertura
a tota la demanda d’IVE que hi ha a la nostra comunitat
autònoma.
7. El Parlament de les Illes Balears rebutja el sistema
utilitzat a la nostra comunitat autònoma d’abonament previ per
part de les dones i posterior abonament per part de l’Ibsalut, de
la prestació sanitària de la IVE.
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Palma, a 16 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1612/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port
exterior de Ciutadella. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1619/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
del Govern amb l'IDAE. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1631/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a FP a Menorca. (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1634/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina general de la CAIB (II). (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1635/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina general de la CAIB (I). (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1636/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de personal docent (I). (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1637/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de personal docent (II). (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1638/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de la Universitat (I). (Mesa de 21 de març de 2012).
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RGE núm. 1641/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (II). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1642/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (III). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1643/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (IV). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1644/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (V). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1645/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (VI). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1646/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de l'Ib-salut (II). (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1647/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (XI). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1648/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (XII). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1649/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (XIII). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1650/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (XIV). (Mesa de 21 de
març de 2012).

RGE núm. 1639/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de la Universitat (II). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1651/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (VII). (Mesa de 21 de
març de 2012).

RGE núm. 1640/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (I). (Mesa de 21 de
març de 2012).

RGE núm. 1652/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (VIII). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1653/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (IX). (Mesa de 21 de
març de 2012).
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RGE núm. 1654/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de les entitats del sector públic (X). (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1655/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmina de l'Ib-salut (I). (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1661/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds0Entesa i Més per Menorca, relativa a mesures per reduir la
taxa d'avortament juvenil. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1662/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deutes amb entitats del
tercer sector. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1663/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a llei cremallera. (Mesa de
21 de març de 2012).
RGE núm. 1753/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de la malaltia encefalopatia espongiforme bovina. (Mesa de 21
de març de 2012).
RGE núm. 1754/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de les malalties de brucelAlosi i tuberculosi de vacum i oví.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1755/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de la malaltia d'Aujeski. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1766/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió de
sèries de producció aliena en castellà en lloc de català. (Mesa
de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sèries de
producció pròpia. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
de Feim dissabte. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1769/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de les quatre delegacions de l'empresa CBM. (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1770/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
i prevenció de malalties. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1771/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
del programa Proagro. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1772/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
del programa Provacum. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1773/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
del programa Proalfa. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1774/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
línies d'autobús. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1775/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió de
pelAlícules en castellà en lloc de català. (Mesa de 21 de març
de 2012).
RGE núm. 1789/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a garantia de demora.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1790/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a consum de drogues.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1791/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a consum de drogues.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1792/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a calendari de subvenció
a entitats sense ànim de lucre. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1793/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a calendari de subvenció
per a la integració de població immigrada. (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1804/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Consejo Interterritorial de
Salud. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1809/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Fernando García. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1810/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament de la Sra.
Catalina Ferrer. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1811/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Santiago Pérez. (Mesa de 21 de març de 2012).
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RGE núm. 1812/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Jaume
Moll. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1831/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fira de creuers a Miami. (Mesa de
21 de març de 2012).

RGE núm. 1813/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Antoni
Salvà. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (II).
(Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1814/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Bartomeu Marimon. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (III).
(Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1815/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Joan
Veny. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1834/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a política firal. (Mesa de 21 de
març de 2012).

RGE núm. 1816/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Ralf
Drotleff. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1835/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Saló Nàutic. (Mesa de 21 de març
de 2012).

RGE núm. 1817/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Fernando Varela. (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1836/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ensenyament musical. (Mesa de
21 de març de 2012).

RGE núm. 1819/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
a Can Marroig (II). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1840/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(II). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1821/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia a Formentera (I). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1841/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(I). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1822/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia a Formentera (II). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1842/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(XI). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1823/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
de promoció pública a Sant Ferran. (Mesa de 21 de març de
2012).

RGE núm. 1843/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
representant del Govern al consorci Serra de Tramuntana.
(Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1824/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
a Can Marroig (I). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1844/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(IX). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1828/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (IV).
(Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1845/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(X). (Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1829/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fira de creuers a Miami (V).
(Mesa de 21 de març de 2012).

RGE núm. 1846/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(VIII). (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1847/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(III). (Mesa de 21 de març de 2012).
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RGE núm. 1848/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(IV). (Mesa de 21 de març de 2012).

formació professional que reclamen una millora de l'oferta, els
itineraris i l'accés formatiu d'aquest àmbit?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 1849/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(V). (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1850/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(VI). (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1851/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3(VII). (Mesa de 21 de març de 2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina general de
la CAIB en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia
total de l'esmentada nòmina en aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió d'execució del projecte d'adaptació del
port exterior de Ciutadella per a vaixells de major eslora
quantificat en 8.437.517 euros?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina general de
la CAIB en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia
total de l'esmentada nòmina en aquell mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'execució del conveni del Govern de les Illes
Balears amb l'IDAE corresponent al 2011?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
personal docent que es tramita a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, en el mes de febrer de 2011 i quina va ser
la quantia total de l'esmentada nòmina en aquell mes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la resposta que ha donat la Conselleria d'Educació
a la petició formulada pel grup d'estudiants menorquins de

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia total de les
esmentades nòmines en aquell mes?

G)
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina de personal
docent que es tramita a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de l'esmentada nòmina en aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic vinculades
o dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques, en
el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia total de les
esmentades nòmines en aquest mes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears en el mes de febrer de 2011 i
quina va ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquell
mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears en el mes de febrer de 2012 i
quina ha estat la quantia total de l'esmentada nòmina en aquest
mes?

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, en el mes de febrer de 2011 i quina
va ser la quantia total de les esmentades nòmines en aquell mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 d'Administracions Públiques, en

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina de cada una
de les entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de les esmentades nòmines en aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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 Presidència o de la
Presidència de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2011 i
quina va ser la quantia total de les esmentades nòmines en
aquell mes?

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 Salut, Família i Benestar
Social en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia total
de les esmentades nòmines en aquell mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina de cada una
de les entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Conselleria de Presidència o de la Presidència de les Illes
Balears, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia
total de les esmentades nòmines en aquest mes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic vinculades
o dependents de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia
total de les esmentades nòmines en aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina de l'Ib-salut
en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia total de
l'esmentada nòmina en aquest mes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic vinculades
o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia
total de les esmentades nòmines en aquell mes?

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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de les entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en el mes
de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia total de les
esmentades nòmines en aquest mes?
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Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a la nòmina 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 2012 i
quina ha estat la quantia total de les esmentades nòmines en
aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 d'Educació, Cultura i
Universitats en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la
quantia total de les esmentades nòmines en aquell mes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic vinculades
o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de les esmentades nòmines en aquest mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 2011 i quina va ser la quantia total de les
esmentades nòmines en aquell mes?

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de l'Ibsalut en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia total
de l'esmentada nòmina en aquell mes?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures està realitzant el Govern de les Illes Balears
per reduir la taxa d'avortament juvenil a la nostra comunitat
autònoma, una de les taxes més altes de l'Estat espanyol?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quin és el calendari de pagament a les entitats del tercer
sector dels deutes de l'any 2011?

Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
la malaltia d'Aujeski?

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Té el Govern la intenció de canviar la Llei electoral,
coneguda com a llei cremallera, vigent a la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 12 de març de 2012.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
la malaltia encefalopatia espongiforme bovina?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
les malalties brucelAlosi i tuberculosi de vacum i oví?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quin estalvi ha representat per a l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears l'emissió de sèries de
producció aliena en castellà en lloc de l'emissió en català, tal
com va afirmar el conseller de Presidència en funció de director
general de l'EPRTVIB el 16 de febrer de 2012 en seu
parlamentària?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines sèries de producció pròpia s'han hagut de suprimir
per manca de pressupost?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin és el pressupost de Feim dissabte d'IB3 Televisió?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Provacum?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Quin estalvi ha representat per a l'EPRTVIB el tancament de
les quatre delegacions contractades a través de l'empresa CBM?

En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Proalfa?

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost destinarà durant l'any 2012 la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori al seguiment i a la
prevenció de malalties que afecten les explotacions ramaderes
de les Illes Balears?

Quins contactes ha mantengut amb els ajuntaments afectats
per la reducció de línies d'autobús a data 13 de març de 2012?

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Proagro?
Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin estalvi ha representat a l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears l'emissió de pelAlícules en castellà en lloc de
l'emissió en català, tal com va afirmar el conseller de
Presidència en funció de director general de l'EPRTVIB el 16
de febrer de 2012 en seu parlamentària?
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Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu s'ha derogat el decret de garantia de demora?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions està realitzant el Govern per sensibilitzar els
joves contra l'abús del consum de drogues?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari de publicació i resolució de l'ordre de
subvenció per a les entitats sense ànim de lucre que treballen
amb la població immigrada?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari de publicació i resolució de l'ordre de
subvenció per a les entitats locals amb l'objectiu de finançar
programes dirigits a la integració de la població immigrada?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines accions està realitzant el Govern per sensibilitzar els
joves contra l'abús del consum de drogues?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AV)
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, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines propostes va presentar, defensar i votar el Govern de
les Illes Balears al darrer Consejo Interterritorial de Salud,
celebrat a Madrid?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Fernando García una vegada
cessat com a sotsdirector d'atenció primària? En cas afirmatiu,
quina quantia i en base a quina reglamentació?
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Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització a la Sra. Catalina Ferrer una
vegada cessada com a sotsdirectora sociosanitària? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Santiago Pérez una vegada
cessat com a sotsdirector d'infraestructures? En cas afirmatiu,
quina quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Jaume Moll una vegada
cessat com a sotsdirector de gestió de personal? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Antoni Salvà una vegada
cessat com a sotsdirector de la unitat de sanitat corporativa? En
cas afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Bartomeu Marimon una
vegada cessat com a secretari general? En cas afirmatiu, quina
quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Joan Veny una vegada cessat
com a director d'assistència sanitària? En cas afirmatiu, quina
quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha pagat indemnització al Sr. Ralf Drotleff una vegada
cessat com a director d'infraestructures? En cas afirmatiu, quina
quantia i en base a quina reglamentació?
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Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social pensa
mantenir o millorar, per a l'exercici 2012, la partida que hi havia
signada per a l'exercici 2011, per al funcionament i
manteniment del centre de dia de Formentera?

S'ha pagat indemnització al Sr. Fernando Varela una vegada
cessat com a director d'hospitals? En cas afirmatiu, quina
quantia i en base a quina reglamentació?
Palma, a 15 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines activitats té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori organitzar a la finca de Can Marroig
a Formentera durant l'any 2012?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa la consellera de Salut, Família i Benestar Social
signar el conveni per cobrir la despesa de funcionament i
manteniment del centre de dia de Formentera?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de tramitació es troba el projecte executiu dels
14 habitatges de promoció pública de Sant Ferran a Formentera,
i quines gestions ha realitzat fins a dia d'avui per executar
aquest projecte?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines activitats ha organitzat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a la finca de Can Marroig a
Formentera des del mes de juliol del 2011 i fins a dia d'avui?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost global (desplaçament, hostatge, dietes...) de
les persones que ha viatjat a Miami, a la fira de creuers?
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Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els resultats del viatge del director general de
Ports i Aeroports a Miami, a la fira de creuers?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quina política firal té el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions ha dut a terme el director general de Ports
i Aeroports, el Sr. Deudero, a la Seatrade Cruise Shipping?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu es va suspendre enguany la fira del Saló
Nàutic de Palma?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

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

Quantes persones a càrrec del Govern de les Illes Balears
s'han desplaçat a Miami per assistir a la fira de creuers?

Quina és la política que el Govern de les Illes Balears pensa
aplicar en matèria d'ensenyament musical (reglat i no reglat)?

Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quines persones (amb nom i càrrec) a càrrec del Govern de
les Illes Balears s'han desplaçat a Miami per assistir a la fira de
creuers?

Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de maig de 2011?
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Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes d'abril de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de febrer de 2012?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui és el representant del Govern de les Illes Balears al
consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, entitat
dependent del la Conselleria de Presidència?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de desembre de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de gener de 2012?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de novembre de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de juny de 2011?
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Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de juliol de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes d'agost de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes de setembre de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió del mes d'octubre de 2011?
Palma, a 16 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1852/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures del Govern. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1959/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració de la població immigrada en els municipis de la part
forana. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1960/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vehicle elèctric. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1961/12, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallés
i Ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
itineraris en el Parc natural de la península de llevant. (Mesa
de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1962/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria d'incendis forestals a Eivissa.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1963/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats abonades als ajuntaments en el primer trimestre de
2012. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1964/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a optimització dels recursos de Ports de les Illes Balears.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1965/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema d'observació costaner de les Illes Balears.
(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1966/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial de turisme. (Mesa de 21 de març de
2012).
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RGE núm. 1967/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potenciació del Sistema nacional de qualificacions i formació
professional. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1968/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
central de compres. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1969/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de Sa Coma. (Mesa de 21 de març de 2012).

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, la diputada
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines accions porta a terme la Conselleria de Presidència
en matèria d'integració de la població immigrada en els
municipis de la part forana?

RGE núm. 1970/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament de
deutes als ajuntaments. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1971/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritats
de la Conselleria d'Educació. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1972/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
laboral. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1973/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a respostes
del Sr. President. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1974/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestió del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 21 de març
de 2012).
RGE núm. 1975/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a interlocutòria del TSJ de Catalunya i ús
del castellà al sistema educatiu. (Mesa de 21 de març de 2012).

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Rosa Maria Bauzá i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de
Presidència pel que fa al vehicle elèctric?
Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

RGE núm. 1978/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sentència de l'expresident Matas. (Mesa de
21 de març de 2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori de la implantació de nous itineraris al Parc natural de
la península de Llevant?
Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Antònia Vallés i Ramis.

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.

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

Per què el Govern insisteix a prendre mesures que
divideixen els ciutadans de les Illes Balears en comptes de
prendre mesures per crear llocs de feina per sortir de la crisi?
Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de la Conferència
sectorial de turisme que va tenir lloc recentment?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina quantitat ha abonat el Govern de les Illes Balears als
diferents ajuntaments de les Illes Balears durant el primer
trimestre de 2012?
Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions realitza la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per potenciar el Sistema nacional de
qualificacions i formació professional?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions es duen a terme per part del Govern de les
Illes Balears per tal d'optimitzar els recursos de l'entitat Ports de
les Illes Balears?
Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la posada en funcionament de la central de compres?

H)
Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els objectius del conveni signat pel conseller de
Turisme i Esports amb el Consorci públic per al disseny, la
construcció, l'equipament i l'explotació del sistema d'observació
costaner de les Illes Balears?

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
formula al conseller corresponent del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Després d'haver aturat el projecte de Sa Coma, que hauria
permès tenir un espai per a l'Escola d'adults i per a l'Escola
oficial d'idiomes, a Eivissa, què pensa fer el Govern per donar
una sortida a aquests dos centres?
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Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera el Sr. Conseller de Presidència que les respostes
que dóna en el Ple el Sr. President del Govern són pròpies d'un
governant amb les idees clares?
Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quin calendari de pagament de deutes als ajuntaments té
previst el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
formula al president del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President del Govern, quins beneficis aporta la seva
gestió a la ciutadania de les Illes Balears?
Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Entra dins les seves prioritats com a conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, posar límits a la llibertat d'expressió als
centres educatius de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de març de 2012.
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Quines conseqüències extreu el conseller d'Educació de la
interlocutòria del TSJ de Catalunya de dia 8 de març de 2012
que estima el recurs de la generalitat en el sentit que la STS de
9 de desembre de 2010 no suposa un pronunciament general
sobre l'ús del castellà en el sistema educatiu de tota Catalunya?
Palma, a 21 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Quina mesura positiva creu el Govern que conté la reforma
laboral per a l'economia del país?
Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el Sr. President la sentència condemnatòria de
l'expresident Jaume Matas?
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Palma, a 21 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1730/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (I), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1732/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (II), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1733/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira de
Berlín, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 21
de març de 2012).
RGE núm. 1734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
turístiques per a l'estiu de 2012, a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1735/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
turístiques per a temporada baixa, a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1736/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (I), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1737/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (II), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1738/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (III), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (III), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
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RGE núm. 1740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (IV), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (V), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (VI), a contestar davant la
Comissió de Turisme(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1743/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'ajust dins l'any 2012, a contestar davant la Comissió de
Salut(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1744/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada
d'un 25% del pressupost per al sector primari, a contestar
davant la Comissió d'Economia(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1745/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (V), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1746/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (VI), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1747/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (VII), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1748/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (VIII), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1749/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descongestionar la sanitat pública, a contestar davant la
Comissió de Salut(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1750/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets en
salut dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Salut(Mesa de 21 de març de
2012).
RGE núm. 1751/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
d'estalvi i d'ajust per aplicar al Servei de Salut durant el 2012,
a contestar davant la Comissió de Salut(Mesa de 21 de març
de 2012).
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Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

RGE núm. 1752/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligació
de servei públic (IV), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial(Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1820/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
entre la FELIB i el Govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals(Mesa de 21 de març de
2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines són les previsions turístiques que fa el Govern de les
Illes Balears per a cadascuna de les Illes per a l'estiu de 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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

Quina és l'execució feta i certificada del projecte de
rehabilitació del Pati de Sa Lluna a Alaior?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines són les previsions turístiques que fa el Govern de les
Illes Balears per a la propera temporada baixa a cadascuna de
les nostres illes?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Ha constituït, reunit i comunicat a la comissió de seguiment
de les obres del Pati de Sa Lluna d'Alaior, la paralització de les
obres i les seves conseqüències?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quines rutes aèries entre cadascuna de les illes de l'arxipèlag
balear i la península considera el Govern que necessiten ser
declarades d'obligació de servei públic per tal de garantir la
suficiència de les comunicacions?

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Informà i consultà el Govern de les Illes Balears el format
i els continguts de la seva presència a la fira turística de Berlín,
amb els agents econòmics i els consells insulars?

Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
En quines rutes, d'entre les que el Govern estima que
necessiten ser declarades d'obligació de servei públic, considera
convenient de solAlicitar que s'estableixin les OSP durant tot
l'any i en quines altres només en la temporada d'hivern
determinada per la IATA?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Per quins motius el Govern ha paralitzat les obres del
projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d'Alaior?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quan preveu el conseller de Turisme i Esports recomençar
les obres del projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna a
Alaior?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quines considera el Govern que han de ser les freqüències
(amb les seves corresponents distribucions per franges horàries
i temporades IATA), que s'han d'establir per a cadascuna de les
rutes entre les Illes Balears i els aeroports de la península en ser
declarades d'obligació de servei públic?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina és la previsió de cost econòmic que suposa la
paralització de les obres del projecte de rehabilitació del Pati de
Sa Lluna a Alaior?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Pensa el Govern renunciar al milió d'euros dels Fons Feder
per al finançament del projecte de rehabilitació del Pati de Sa
Lluna d'Alaior?
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Pot explicar-nos la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social el Pla d'ajust presentat dins l'any 2012 pel Sr.
Bestard, exdirector general d'Ib-salut, al Sr. Vicepresident
Econòmic, que té per finalitat estalviar 175 milions d'euros
durant el 2012 al Servei de Salut?
Palma, a 13 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Com creu que afectarà el sector primari de les Illes Balears
la retallada d'un 25% del pressupost del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient anunciada pel seu responsable
recentment?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quines funcions considera el Govern que ha de complir
l'aeroport de Palma en les rutes que estima que s'han de declarar
d'obligació de servei públic entre les aeroports de Menorca i
d'Eivissa i la Península?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 14 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
En quines rutes, d'entre les que el Govern estima que
necessiten ser declarades d'obligació de servei públic, considera
convenient que s'hi estableixin mecanismes de compensació
econòmica a través d'un concurs públic d'adjudicació per tal de
donar justa satisfacció a les necessitats quant a preu dels
ciutadans de les Illes Balears i, així mateix, millorar la
competitivitat de les empreses de la comunitat?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quina valoració li mereix al Govern el recurs a la
mobilització ciutadana emprat per la societat civil menorquina
per tal de reivindicar la millora de les connexions aèries?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per què és necessari l'objectiu del Govern de les Illes
Balears de descongestionar la sanitat públic i incentivar la
sanitat privada?
Palma, a 13 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina considera el Govern que ha de ser la tarifa a establir
en cadascuna de les rutes a declarar d'obligació de servei públic
tot especificant si és aquest el seu preu màxim, un preu únic o
bé un preu mitjà?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
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Palma, a 8 de març de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Què pensa fer la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social per mantenir els drets en salut dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears?
Palma, a 13 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Pot explicar-nos la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social quines inquietuds i necessitats expressava el Sr.
Bestard, exdirector general d'Ibsalut al document que li va
trametre en referència a les mesures d'estalvi i d'ajust per aplicar
al Servei de Salut durant el 2012?
Palma, a 13 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quins criteris, mecanismes, instruments i/o cauteles de
caràcter administratiu i/o jurídic considera el Govern que han de
contemplar les declaracions d'obligació de servei públic per tal
d'evitar que es donin situacions de monopoli de facto, de pèrdua
de capacitat de connexió amb altres rutes (especialment amb les
de caràcter internacional), així com per tal de permetre i, si és
possible, d'afavorir l'ús del codi compartit entre companyies?
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin és el contingut del protocol de colAlaboració entre la
Felib i el Govern de les Illes Balears signat el 28 de febrer de
2012?
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Ordre de Publicació
RGE núm. 1723/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna de les declaracions del ministre
d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 21 de març de 2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 davant Ple.
Exposició de motius
Des de la seva presa de possessió, el ministre d’Educació,
Cultura i Esports, Sr. Wert, ha fet diverses accions i
declaracions públiques que han sembrat dubtes sobre el futur de
l’educació a Espanya.
Va derogar els temaris de les oposicions per a l’ingrés i
l’adquisició d’especialitats docents en l’ensenyament públic no
universitari que eren vigents des de gener de 2011 i que
s’havien publicat el mes de novembre de 2011 per restablir els
temaris anteriors de 1993 i de 1996, sense consultar aquesta
mesura amb les comunitats autònomes.
Ha declarat que modificaria el sistema de beques perquè no
considerava que el requisit econòmic fos l’adequat. També va
fer declaracions en el sentit d’ampliar el batxillerat de dos a tres
anys, donant a entendre en primer lloc que desapareixeria
el 4t d’ESO perquè seria substituït pel 1r de batxillerat i pel 1r
de formació professional, per després dir que, en realitat, seria
un any d’orientació perquè els estudiants poguessin elegir el seu
itinerari cap al batxillerat o cap a la formació professional.
Malgrat l’Estat té la facultat d’harmonització normativa,
totes aquestes qüestions són competència de les comunitats
autònomes i, per tant, haurien d’haver estat consultades i
consensuades, cosa que sembla que no s’ha fet.
És per totes aquests motius que el Grup Socialista presenta
la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les declaracions
del ministre d’Educació, Cultura i Esports sobre el futur de
l'educació a Espanya.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a consensuar les mesures que s’hagin d’aplicar en les matèries
de la competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Exposició de motius
L'estacionalitat és un dels principals problemes que afecten
el sector turístic de “sol i platja”. Els seus efectes incideixen
negativament en els registres d'ocupació i, per tant, redueixen el
rendiment econòmic en els mesos baixos de la temporada
turística.
Els programes desestacionalitzadors han adquirit una
importància essencial com una de les polítiques més efectives
per afrontar el problema de l'estacionalitat.

RGE núm. 1672/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desestacionalització i programes de turisme social,
amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 21 de
març de 2012).

Fa molts anys que el turisme social de l'IMSERSO
contribueix de forma important a desestacionalitzar el segment
espanyol en temporada baixa. Val la pena recordar que aquest
programa va sorgir també en un entorn de crisi, amb la finalitat
de mantenir el nivell d'activitat econòmica del sector i,
conseqüentment, els llocs de feina en aquells períodes de l'any
de menor demanda.

RGE núm. 1683/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a oferta d'FP a Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 21 de març de 2012).

En aquest mateix sentit, la posada en valor del turisme social
europeu pot també representar el mateix per al segment del
turisme estranger en temporada mitjana i baixa, i així contribuir
a palAliar els efectes de l'estacionalitat.

RGE núm. 1684/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de naturalesa processal i organitzativa a
l'Administració de Justícia de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 21 de març de 2012).

El turisme social és un segment que, per les seves
característiques, representa per si mateix una oportunitat per al
sector turístic. El seu poder adquisitiu, les seves motivacions de
turisme actiu i la disponibilitat a viatjar durant tot l'any el
converteixen en un dels segments més interessants a l'hora de
potenciar l'activitat econòmica i turística de les destinacions,
fora de la temporada alta.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1720/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna a la repressió violenta de les protestes a
Síria, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans. (Mesa de 21 de març de 2012).
RGE núm. 1722/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a calendari de pagament del deute dels serveis
complementaris als centres educatius, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 21 de
març de 2012).
RGE núm. 1724/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centres de dia, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 21 de març de
2012).
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El projecte Turisme Sènior Europa, desenvolupat per
Turespaña, és una iniciativa dirigida a estimular l'activitat
econòmica de la indústria turística en temporada baixa, per fer
front al greu problema d'estacionalitat que pateix el sector
turístic.
La primera edició va tenir lloc entre els mesos d'octubre de
2009 i d'abril de 2010, amb la participació de les comunitat
autònomes d'Andalusia i les Illes Balears. La segona edició es
va incloure la Comunitat Valenciana i les Illes Canàries.
En total, el programa ha produït un impacte directe en
l'economia europea per valor de devers 29 milions d'euros,
generant, així mateix, uns 690 llocs de feina en el sector turístic.
Tant empresaris com institucions locals reconeixen els
beneficis generats per aquests programes i, per tant, atès el
volum de demanda existent, entenen que constitueix una
oportunitat per evitar una brusca caiguda de l'activitat
econòmica.
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D'altra banda, els programes de turisme social poden
afavorir, de manera transcendental, la connectivitat aèria en
temporada baixa amb la Península, però també amb la resta
d'Europa, de manera que augmentin les possibilitats de mobilitat
de residents i viatgers en general, amb aquelles illes del nostre
arxipèlag que pateixen la mancança de freqüències aèries amb
la resta de Europa, com es l'illa d'Eivissa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears insta el Ministeri de Turisme
a promoure la participació activa de l'illa d'Eivissa a les
successives edicions del Programa Turisme Sènior Europeu que
desenvolupa Turespaña, dirigit a incentivar l'activitat econòmica
de la indústria turística en temporada baixa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Turisme
a promoure, dins del marc del Programa Turisme Sènior
Europeu, l'arribada preferent dels mercats turístics consolidats
a l'illa de Eivissa, mercats britànic i alemany, atesa la mancança
de connectivitat aèria i de qualsevol altre canal de touroperació
directe.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Turisme
a promoure, dins del Marc del Programa Turisme Sènior
Europeu, l'arribada a l'illa de Eivissa, dels mercats esmentats
entre els mesos de març i juny.
Palma, a 12 de març de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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que tot i estar dins la mateixa família no tenen una vinculació
professional, com és el cas del grau mitjà d'atenció
sociosanitària i del grau superior d'educació infantil.
En definitiva, l'oferta formativa professional que ofereix la
Conselleria d'Educació a Menorca és insuficient i poc coherent,
però a més està poc vinculada a la realitat socioeconòmica de
l'illa. Efectivament, sectors industrials amb una important
implantació a l'illa com és la sabata, la bijuteria o la fusteria no
tenen cap oferta formativa que promocioni la continuïtat i la
modernització dels sectors. Ni tan sols el turisme, motor de
l'economia insular, té al darrere una escola que vetlli per la
qualitat, la innovació i la diferenciació del sector, amb
l'excepció de l'oferta de gastronomia i de restauració.
Però encara s'hi afegeix un tercer element a tenir en compte:
la continuïtat formativa d'aquelles persones que cursen estudis
que no hi ha a Menorca i que, per tant, s'han de cursar per via no
presencial, semipresencial o que suposen el desplaçament fora
de l'illa. Totes aquestes possibilitats no estan garantides ni
articulades en el sistema educatiu de les Illes Balears, de forma
que perjudica especialment els alumnes i la societat de les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera.
Difícilment Menorca podrà superar la crisi per la porta de
davant si no aporta professionals qualificats, emprenedors i amb
capacitat d'innovació. És per açò que el Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta aquestes propostes
en les quals:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè elabori, de forma coordinada amb tots els
estaments implicats (amb especial consideració pel Consell
Escolar de Menorca), un pla formatiu de cicles de grau mitjà i
de grau superior que respongui a la realitat socioeconòmica i a
les apostes de futur de Menorca.

B)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
perquè el pla formatiu contempli itineraris complets tant si es
desenvolupen de forma presencial, dins o fora de cada illa, com
si s'utilitzen altres procediments d'ensenyament.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a garantir la mateixa accessibilitat formativa als estudiants
menorquins (i per tant d'Eivissa i Formentera) que a la resta de
ciutadans de Mallorca.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Vivim un temps difícil quant a les perspectives laborals i
professionals tant dels nostres joves com de la ciutadania en
general, però no hi ha cap dubte que el futur passa per la
formació i la qualificació. Formar-se permet adquirir nous
coneixements, però també facilita l'accés a un lloc de feina,
augmenta la rendibilitat de l'empresa i fa més productiu i
competitiu un país. Ens ho recorden constantment des de
múltiples instàncies: la formació és el millor instrument per
superar la crisi.
Tot i açò, l'oferta formativa de grau mitjà i de grau superior
a Menorca és molt precària. Durant el curs escolar 2011-2012
es van oferir 12 cicles formatius de grau mitjà (corresponents a
onze famílies professionals) i 7 cicles formatius de grau
superior (corresponents a sis famílies professionals). De tots
aquests cicles només cinc es poden cursar dins la mateixa
família el grau mitjà i el grau superior, la resta només tenen
cicle mitjà sense continuïtat a l'illa. Així i tot, també hi ha cicles

Palma, a 13 de març de 2012.
Els diputats:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
Nel Martí i Llufriu
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
En l’acte d’obertura de l’any judicial 2011-12 de les Illes
Balears, el president del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears informà que els jutjats de la comunitat autònoma
acumulaven un total de 85.058 assumptes pendents de resoldre.
En la seva intervenció, el president del TSJB exposà les
necessitats de l’Administració de Justícia a les Illes Balears,
amb referència expressa a noves seccions i unitats judicials, i
alhora, davant la “situació de crisi econòmica com l’actual”,
proposà una disminució efectiva dels assumptes judicials
mitjançant mesures de naturalesa processal i organitzativa.
Posteriorment, dia 9 de març, el president del TSJB lliurà al
president del Parlament de les Illes Balears la memòria 2011
sobre l’estat, les activitats i el funcionament del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
En la sessió celebrada per la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears el
passat 5 d’octubre va ser aprovada per unanimitat la Proposició
no de llei RGE núm. 2395/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a noves unitats judicials en l’àmbit de la jurisdicció
civil.
L’objectiu d’aquesta proposició no de llei consisteix en el
suport, l’impuls i l’execució de les iniciatives i propostes
formulades, amb sentit comú i sentit pràctic, pel president del
Tribunal Superior de les Illes Balears amb l’objectiu de millorar
el funcionament i el bon servei de l’Administració de Justícia a
la comunitat autònoma.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
impulsar l’aplicació en l’àmbit de la jurisdicció civil de
l’arbitratge i de la mediació familiar i en l’àmbit de la
jurisdicció penal de la mediació intrajudicial com a solucions
alternatives al procés judicial; així com les modificacions
legislatives de la normativa processal per tal d’aconseguir la
simplificació i l'agilitació dels tràmits processals amb l’objectiu
de reduir de forma significativa els assumptes davant els jutjats
i tribunals de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
promoure l’ús de les eines informàtiques per a agilitar la
tramitació dels procediments i crear eines de coordinació de les
diferents aplicacions informàtiques que permetin accedir a les
dades de cadascun dels registres judicials i policials.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aprovar una modificació de la planta judicial de les Illes Balears
en els següents termes: creació d’una nova secció penal a
l’Audiència Provincial i creació de jutjats de primera instància
i jutjats mercantils a les ciutats de Palma i d’Eivissa. Així
mateix es proposa la creació del Jutjat d’Instrucció núm. 13 de

Palma i que s’augmenti a 4 el nombre de jutjats de primera
instància i d’instrucció del Partit Judicial núm. 7 de Calvià.
Igualment s’insta a l’assignació de reforços en els òrgans
judicials dels ordres civil, mercantil i social per tal de fer front
a l’augment d’assumptes motivat per la crisi econòmica i al
manteniment i l'aprofundiment de les mesures per regularitzar
el Jutjat Penal núm. e Palma, d’executòries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta e Govern de l’Estat a
dur a terme la provisió de places en els corresponents processos
de selecció de jutges, fiscals, secretaris judicials i personal al
servei de l’Administració de Justícia en l’àmbit de les Illes
Balears, per tal d’evitar les situacions d’interinitat d’aquest
personal, que en general afecten i comprometen seriosament una
gestió eficient dels serveis per la seva acusada inestabilitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta e Govern de l’Estat a
executar les inversions en immobles ja aprovades (jutjats de
Maó, Ciutadella, Eivissa i Manacor), l’aprovació del projecte de
construcció d’un immoble per ubicar la seu de l’Audiència
Provincial; i, en general, les obres de manteniment de les seus
judicials de les Illes Balears.
Palma, a 13 de març de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Els països àrabs han viscut durant els darrers anys el que
s’ha vengut a denominar la “primavera àrab”, un moviment
popular a diferents estats que tengué el seu moment d’inici
després de la immolació d’un jove a Tunis el desembre de 2010.
Aquestes revoltes populars tengueren èxit i aconseguiren
històrics canvis de règim, no només a Tunis sinó també a
Egipte, o també a Líbia, en aquest cas, emperò, després d’una
ferotge resistència del règim del coronel Gadafi, que el febrer de
2011 inicià una repressió emprant la força de l’exèrcit contra el
poble de Líbia i va provocar la intervenció, finalment, de la
comunitat internacional, després de la Resolució 1973 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
El 18 de març de 2011 s’iniciaren també les protestes a
Síria, al règim que presideix actualment Bacher Al Assad, fill
d'Hafez Al Assad, fundador del règim a través d’un cop d’estat
el 1971. A pesar de les promeses de reformes polítiques Al
Assad ha emprès una important repressió contra el seu poble i
ha provocat també la reacció de la comunitat internacional, la
qual a pesar d’això no ha aconseguit una condemna unànime del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
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Recentment el Consell de Drets Humans de l’ONU ha
condemnat el règim siri, després de l’assetjament i de brutals
atacs governamentals contra els rebels a la ciutat d'Homs.
Segons Nacions Unides més de 7.500 persones ja han estat
víctimes de la repressió.
Igualment la Unió Europea ha impulsat sancions, les
primeres de les quals començaren durant la primavera de 2011,
que han continuat prohibint recentment els vols de càrrega
procedents de Síria o amb aerolínies síries, a més d’altes
sancions de caire econòmic, encara que sense reconèixer de
moment al Consell Nacional Siri, representant de l’oposició.

1693

Fins al moment, i malgrat que les associacions de pares i
mares i els mateixos centres ho han solAlicitat, no s’ha fet cap
calendari de pagament que pugui permetre una mínima
planificació així com la solAlicitud d’un préstec a una entitat
bancària. En aquestes circumstàncies hi ha menjadors escolars
que ja han anunciat que probablement haurien de tancar i
algunes APIMAS estan en situacions tan desesperades per
manca de fons que també han anunciats la seva dissolució.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

Davant la greu situació humanitària creada per la repressió
del règim siri contra el seu poble, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva condemna
de la repressió del règim siri contra el seu poble.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a continuar pressionant a través de la UE i altres organismes
internacionals per tal d’aconseguir aturar la repressió impulsada
pel govern siri així com d'exigir que impulsi reformes polítiques
i institucionals que desemboquin en la convocatòria d’eleccions
lliures i democràtiques.
Palma, a 13 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un calendari de pagament als centres escolars
de tot el deute acumulat per la prestació dels serveis
complementaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar les subvencions endarrerides a les associacions
de pares i mares perquè puguin continuar amb la seva tasca
social als centres escolars.
Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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

E)

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

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

Són molts els ajuntaments que ofereixen en el servei de
centre de dia places a les persones amb dependència i
discapacitat, un servei imprescindible per a una bona qualitat de
vida dels usuaris i de les seves famílies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Exposició de motius
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats acumula
un important retard en el pagament de les despeses corrents del
centres de secundària així com també de les assignacions a les
escoles de primària. Tan important com aquest deute és també
el que s’ha produït a causa de l’impagament dels serveis
complementaris que ajuden la qualitat de l’ensenyament i la
conciliació de la vida familiar de l’alumnat com són els
menjadors, el transport escolar, les escoles matineres, la
reutilització de llibres de text, els programes de reforç educatiu,
etc.
Aquest fet posa en perill no només aquests serveis i, per tant,
dificulta la vida de l’alumnat i de les seves famílies, sinó també
les APIMAS que avancen els doblers per mirar de mantenir-los.

La gestió d’aquest servei va a càrrec de l’ajuntament
corresponent que rep el suport econòmic del govern mitjançant
la signatura d’ un conveni.
Avui hem constatat que són molts els ajuntaments que
encara no han vist renovat el conveni de l’any 2012 i que, a
pesar de no haver pogut cobrat pel servei, el continuen oferint.
Tampoc no han cobrat els endarreriments de l’ any passat.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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Proposició no de llei

assistencials que les obres de reforma i ampliació de l'Hospital
de Manacor.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renovar tots els convenis amb les entitats locals que
gestionen els centres de dia municipals, abans de quinze dies.

Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar a les entitats locals que gestionen centres de dia
les factures pendents de l’any 2011 i les corresponents al 2012.

Ordre de Publicació
C)

Palma, a 12 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2819/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aturada de
l'adjudicació de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).
Fins quan mantindran aturada l'adjudicació definitiva de
l'Hospital de Manacor?
Per resolució del director general d'Ibsalut de dia 14 de
setembre de 2011, es renuncia a continuar amb el procediment
d'adjudicació de l'expedient de les obres de reforma i ampliació
de l'Hospital de Manacor.
Per tant, de moment no es continuarà el procediment
d'adjudicació i no es licitarà un nou expedient, en virtut del que
disposa l'article 139.3 de la Llei 30/ 2007, de contractes del
sector públic.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2829/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motiu de la
suspensió de l'adjudicació de l'Hospital de Manacor. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
Per quin motiu l'Ibsalut ha aturat o suspès l'adjudicació
definitiva de l'ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor?
Per resolució del director general d'Ibsalut de dia 14 de
setembre de 2011 es renuncia per raons d'interès públic a
continuar amb el procediment d'adjudicació de l'expedient de les
obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor.
La motivació de la renúncia es basa en raons d'interès
públic, segons el que disposa l'article 139.3 de la Llei 30/ 2007,
de contractes del sector públic. L'actual situació econòmica de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en especial la del
Servei de Salut, fa que durant els propers anys siguin més
prioritaris per l'interès públic altres serveis sanitaris i

A la Pregunta RGE núm. 3037/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa vigent
i interrupció voluntària de l'embaràs. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).
Considera la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
que el contingut del sobre informatiu que es dóna a les dones
que manifesten la seva voluntat de realitzar una interrupció
voluntària d'embaràs, vulnera la normativa vigent?
No, encara que és necessari completar la informació
continguda en el sobre adaptant-la a les directrius generals per
als casos de solAlicitud d'interrupció voluntària de l'embaràs en
el Servei de Salut de les Illes Balears.
La normativa vigent per la qual es regeix el Servei de Salut
és la següent:
• Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva de la interrupció voluntària de l'embaràs.
• Reial Decret 825/ 2010, de 25 de juny, de desplegament
parcial de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l'embaràs.
• Reial Decret 831/2010, de 25 de juny, de garantia de qualitat
assistencial de la prestació a la interrupció voluntària de
l'embaràs.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3038/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a DNI a les
apotecaries per la compra de la píndola de l'endemà. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
Pot confirmar la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social que es demanarà el DNI a les dones que
acudeixen a comprar la píndola de l'endemà a les apotecaries
de les Illes?
No es demanarà cap identificació. A partir del moment que
l'Agencia espanyola de medicaments i productes sanitaris
liberalitza la dispensació de la píndola de l'endemà i passa
aquest fàrmac al llistat de medicaments sense recepta mèdica,
tal i com estableix el RD 1345/2007, pel qual es regula el
procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació
dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment, no es pot
condicionar la dispensació del fàrmac en les oficines de
farmàcia a l'entrega de cap document identificador.
En tant no es modifiqui la instrucció esmentada, cap
normativa autonòmica podria desavenir la normativa estatal.
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Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

1695
Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 3706/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a tancament de
Gesma (III). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3039/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a sobre informatiu
de la interrupció voluntària de l'embaràs. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Com pensa redistribuir les competències el personal de
l'empresa GESMA davant l'anunci de tancament?
No pensem redistribuir les competències ni el personal de
Gesma perquè no hi ha tancament.

Pensa la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
modificar el contingut del sobre informatiu que es dóna a les
dones que manifesten la seva voluntat de realitzar una
interrupció voluntària d 'embaràs, tal i com li reclama l'
Institut de Política Familiar de Balears?

Palma, 22 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Sí que considerem necessari completar la informació
continguda en el sobre, adaptant-la a les directrius generals per
als casos de solAlicitud d'interrupció voluntària de l'embaràs en
el Servei de Salut de les Illes Balears.
La normativa vigent per la qual es regeix el Servei de Salut és
la següent:
La normativa vigent per la qual es regeix el Servei de Salut
és la següent:
• Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva de la interrupció voluntària de l'embaràs.
• Reial Decret 825/ 2010, de 25 de juny, de desplegament
parcial de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l'embaràs.
• Reial Decret 831/2010, de 25 de juny, de garantia de qualitat
assistencial de la prestació a la interrupció voluntària de
l'embaràs.

H)
A la Pregunta RGE núm. 3706/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aparcament de
Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de
2011).
Quan està previst iniciar les obres d'ampliació de
l'aparcament del centre de salut de Sant Antoni tal i com s'ha
compromès la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social amb la Sra. Batlessa de Sant Antoni de Portmany?
L'aparcament del Centre de Salut de Sant Antoni, amb 62
places d'aparcament de dotació d'obertura del centre, es va
ampliar amb la construcció d'un aparcament municipal al mateix
carrer Londres, i amb accés al centre de salut, amb capacitat per
a 120 vehicles.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 15 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3698/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a licitació del
programa informàtic de les llistes quirúrgiques. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).
En quina data s'ha licitat i es pensa adjudicar el nou
programa informàtic per gestionar el nou sistema de gestió de
les llistes d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de
proves complementàries anunciat per la Sra Consellera de
Salut, Família i Benestar Social?
La primera fase del projecte es fa amb mitjans propis del
Servei de Salut i amb els sistemes d'informació existents, per
tant en aquest període no es fa necessari posar en marxa cap
procediment per elegir un nou programa informàtic.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

I)
A la Pregunta RGE núm. 3783/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a dades del
sobrecost de Son Espases. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de
2011).
Quines quantitats està sumant la Sra, Consellera de Salut,
Família i Benestar Social per afirmar en el Ple del Parlament
del dia 4 d'octubre que la construcció de l'hospital de Son
Espases ha tingut un "sobrecost" de 280 milions d'euros?
La diferència dels canons a pagar, la central tèrmica
recuperada, el consum d'electricitat i d 'aigua recuperat, el cost
de l'equipament i reposició recuperat, l'ICIO recuperat, la
direcció facultativa i redacció de projecte, les llicències
recuperades, els colAlectors, les obres complementàries
d'adaptació d'equipament tècnic.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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J)

K)

A la Pregunta RGE núm. 3846/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(L). (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

A la Pregunta RGE núm. 3846/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXIX). (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol I,
quantes places augmentarà de nous metges de família a
Mallorca?

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social quin
estalvi econòmic té previst amb la desaparició de GESMA i la
seva integració a l'Ibsalut?

El pressupost en capítol I per a la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca l'any 2011 fou de 101.636.303,00 euros.
S'establí un contracte de gestió per una quantitat molt superior
al pressupost disponible (en concret 112.666.858,27 euros),
assumint que, com que era una pràctica habitual, gastaríem més
doblers dels disponibles. Abans del canvi de govern, la previsió
de tancament a 31 de desembre de 2011 en aquest capítol
superava els 115.300.0000 d'euros. A finals de novembre
d'aquest any, la previsió de tancament s'estableix en
112.412.534,87 euros, complint el contracte de gestió en el
capítol I des d'octubre de 2011.
El pressupost en capítol I per a l'any 2012 s'estableix en
103.536.303,00 euros, és a dir, un 1,87% més que l'any 2011,
però al voltant de 9.000.000 euros manco que la despesa
prevista per a tot l'any 2011 després de tot l'esforç realitzat
(s'han gastat 4 milions d'euros en aquest capítol aquest any en
relació amb l'any passat), mantenint la integritat dels serveis.
Una vegada facilitades totes aquestes dades, no sembla molt
raonable plantejar un increment de plantilla de metges de
família en Atenció Primària de Mallorca, ja que la situació
pressupostària no ho permet. Encara hem d'assumir el personal
per damunt de plantilla generat en els darrers anys, que
condiciona un sobrecost en capítol I proper als 3 milions
d'euros. Nosaltres, com a administradors responsables de
doblers públics no plantejarem noves accions si no van
acompanyades del finançament necessari. El contrari conduiria
a un dèficit persistent i a un deute progressivament creixent del
Servei de Salut de les Illes Balears, escenari actual com a
conseqüència de les actuacions poc responsables per part de la
Conselleria de la qual vostè fou titular a la passada legislatura.
Com a exemple de la insensatesa, figura la construcció del
Centre de Salut de So N'Amonda, per a l'obertura del qual es
necessitava un increment de recursos humans que no podia
assumir-se per insuficiència pressupostària i que, finalment, per
aprofitar la infraestructura, no ha quedat més remei que obrir-lo
com a Unitat Bàsica de Salut, amb un horari d'obertura al públic
restringit de 8.00 a 15.00 hores.
Palma, 6 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

La integració de Gesma en el règim organitzatiu del Servei
de Salut simplificarà notablement la gestió del sistema sanitari,
la qual cosa suposarà a mig i llarg termini una reducció notable
de la despesa corrent d 'aquesta entitat.
Per posar alguns exemples, desapareix el Consell
d'Administració de l' entitat, i es deixaran d'abonar les dietes per
assistència que fins ara percebien tots els seus membres.
En matèria de gestió i control, els serveis centrals realitzaran
moltes de les funcions que fins ara feien els òrgans de l'empresa.
Per exemple, en matèria comptable i de subministrament
d'informació, el Servei de Salut serà l'únic ens obligat a
formular els comptes anuals i enviar la liquidació del pressupost
a la Intervenció. En matèria de contractació administrativa, la
integració implicarà l'adhesió al sistema de
contractació centralitzada del Servei de Salut, amb la qual cosa
s'aconseguirà rebaixar els preus de compra, etc.
A la llarga, es podran alliberar recursos destinats a la gestió,
assignar-los a l' activitat assistencial.
Cal recordar també que el procediment d'extinció no implica
cap cost econòmic, atès que es durà a terme utilitzant els mitjans
personals i materials de la mateixa entitat i de la resta de
conselleries que hagin d'intervenir en aquest procediment.
Per tant, a mig i a llarg termini, es preveu que amb la
integració dins el Servei de Salut de les Illes Balears es produirà
una reducció de la despesa corrent.
Palma, 24 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 5136/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a partida
pressupostària per a prestació ortoprotèsica. (BOPIB núm. 25,
de 9 de desembre de 2011).
Quina millora suposa aquesta partida anunciada pel
director del Servei de Salut en relació amb els pressuposts de
2011?
El pressupost que té consignat al pressupost 2012 per la
partida pressupostària G/411 B01/48606/00 Pròtesis és de
1.100.000 euros.
Per tant, suposa una millora de 99.000 euros.
Palma, 27 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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M)

P)

A les Preguntes RGE núm. 5902/11 a 5904/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a cessament del Sr. Cecilio García, del Sr. Francisco Moranta
i del Sr. Gabriel Barceló. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

A la Pregunta RGE núm. 213/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb els
centres d'educació musical per municipis. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

Quines raons ha tingut la consellera de Salut, Família i
Benestar Social per cessar als cinc mesos del seu nomenament
el Sr. Cecilio García Diéguez com a secretari general, el Sr.
Francisco Moranta com a subdirector de pressuposts i el Sr.
Gabriel Barceló com a subdirector de Recursos Humans de
l'Ibsalut.
Falta de confiança per part del director general, màxim
responsable del Servei Salut.
Palma, 24 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 117/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb la
UIB. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
Quin era el deute del Govern amb la Universitat de les Illes
Balears a 31.12.2011?

Quin era, a 31.12.2011, el deute de la Conselleria,
desglossat per municipis, en la seva aportació als centres
municipals d 'educació musical?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha tramitat
els documents comptables de la convocatòria a ajudes
econòmiques per contribuir al sosteniment de les escoles de
música i dansa de titularitat pública i en resten pendents de
pagament per part de la tresoreria de la comunitat autònoma els
següents:
• Ajuntament d'Artà: 9.510,00i
• Ajuntament de Manacor: 16.245,00i
• Ajuntament de Muro: 7.445,00i
• Ajuntament de Petra: 7.170,00,i
• Ajuntament de Santanyí: 7.720,00i
• Ajuntament d'es Mercadal: 7.080,00i
• Ajuntament de Ciutadella: 11.220,00i
• Fundació de música i dansa a Felanitx: 5.285,00i
• Fundació pública de l'escola de música de Pollença:
8.310,00i
• Fundació escola de música d'Alcúdia: 10.520,00i
• Organisme autònom de música d'Inca: 8.910,00i
• Patronat d'escoles municipals d'Esporles: 7.360,00i
• Ateneu Musical de Ferreries: 5.370,00i
Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

El deute del Govern amb la Universitat de les Illes Balears
a 31.12.2011 era de 23.840.746,11i.
Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 212/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb els
centres de 0-3 per municipis. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).
Quin era a 31.12.2011, el deute de la Conselleria,
desglossat per municipis o per centres, en la seva aportació als
centres de 0-3 anys?
El deute a 31.12.2011 de la Conselleria en la seva aportació
als centres de 0-3 anys és de 1 292839,99 i corresponent a la
convocatòria 2010-2011 i que es desglossa per municipis a la
taula adjunta.
Palma, 21 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
La taula a què es refereix la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats.

A la Pregunta RGE núm. 372/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(VI). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger per cada un
dels centres d'educació infantil i primària, tant públic com
concertat, del municipi de Ferreries, amb data 1 de gener de
2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi de Ferreries, amb data 1 de gener de 2012, és el
següent:
CC Sant Francesc d'Assís
4,21%
CEIP Castell de Santa Àgueda
4,25%
EI Ferreries
0,00%
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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R)
A la Pregunta RGE núm. 373/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(VII). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger del centres
d'educació infantil primària del municipi d'Es Migjorn, amb
data 1 de gener de 2012.
El percentatge d'alumnat estranger del centre d'educació
infantil i primària del municipi d'Es Migjorn, amb data 1 de
gener de 2012, és el següent:
CEIP Francesc d'Albranca
3,51 %
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 377/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(XI). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Quin percentatge d'alumnat estranger hi ha a cada un dels
centres d'educació infantil i primària, tant públics com
concertats, a cada un dels municipis de l'illa de Formentera a
1 de gener de 2012?
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, dels
municipis de l'illa de Formentera, amb data 1 de gener de 2012,
és el següent:
CEI Virgen Milagrosa
16,22%
CEIP El Pilar
13,51%
CEIP Mestre Lluís Andreu
17,91%
CEIP Sant Ferran de Ses Roques
23,33%
EI La Miranda
8,14%

S)
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

A la Pregunta RGE núm. 374/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(VIII). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger per cada un
dels centres d'educació infantil i primària, tant públic com
concertat del municipi de Ciutadella, amb data 1 de gener de
2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats del
municipi de Ciutadella, amb data 1 de gener de 2012, és el
següent:
CC Nostra Senyora de la Consolació
7,80%
CC Sant Francesc de Sales
8,00%
CEl Es Poriol
8,93%
CEl Joguina
1,30%
CEl Xipell
6,03%
CEIP Joan Benejam
7,96%
CEIP Mare de Déu del Toro
5,02%
CEIP Margalida Florit
5,70%
CEIP Pere Casasnovas
3,79%
CEIP Pintor Torrent
5,63%
EI Es Mussol
0,00%
EI Es Poriol
3,28%
EI Francesc de Borja Moll
0,00%
EI Joguina
1,89%
EI Roser Gener
0,00%
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 378/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(I). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger per cada un
dels centres d'educació infantil i primària, tant públics com
concertats, del municipi de Maó, amb data 1 de gener de 2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi de Maó, amb data 1 de gener de 2012, és el següent:
CC Corazón de María
6,67 %
CC La Salle
6,25 %
CC San José
7,32 %
CEIP Antoni Juan Alemany
27,20 %
CEIP Mare de Déu de Gràcia 8,62 %
CEIP Mare de Déu del Carme 13,33 %
CEIP Mateu Fontirroig
10,61 %
CEIP Sa Graduada
17,41 %
CEIP Tramuntana
10,61 %
EI Cap de Creus
3,33 %
EI Es Busquerets
2,56 %
EI Es Passerells
0,00 %
EI Fort de l'Eau
3,23 %
EI Magdalena Humbert
6,35 %
EI Sant Climent
1,89 %
EI Sant Climent
2,70 %
EI Sant Josep
0,00 %

T)
A les Preguntes RGE núm. 375/12 i 376/12, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
nouvinguts (IX i X). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Ateses l'extensió i les característiques de les respostes,
aquestes queden dipositades al Registre General de la cambra
a disposició dels senyors diputats.

Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

X)
A la Pregunta RGE núm. 379/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(II). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger del centre
d'educació infantil i primària del municipi de Es Castell, amb
data 1 de gener de 2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi d'Es Castell, amb data 1 de gener de 2012, és el
següent:
CEIP Angel Ruiz i Pablo
15,81%
EI Es Castell
0,00%
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 382/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(V). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger del centre
d'educació infantil i primària del municipi d'Es Mercadal, amb
data 1 de gener de 2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi d'Es Mercadal, amb data 1 de gener de 2012, és el
següent:
CEIP Fornells
14,29%
CEIP Mare de Déu del Toro
8,71%

Ordre de Publicació

Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 380/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(III). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Relació del percentatge d'alumnat estranger del centre
d'educació infantil primària del municipi de Sant Lluís, amb
data 1 de gener de 2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi de Sant Lluís, amb data 1 de gener de 2012, és el
següent:
CEIP Nou de Sant Lluís
2,41%
CEIP Sant Lluís
8,76%
EI Ses Canaletes
1,01%
Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 381/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nouvinguts
(IV). (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Relació del percentatge d'alumnat estranger per cada un
dels centres d'educació infantil i primària, tant públics com
concertats, del municipi d'Alaior, amb data 1 de gener de
2012.
El percentatge d'alumnat estranger per cada un dels centres
d'educació infantil i primària, tant públics com concertats, del
municipi d'Alaior, amb data 1 de gener de 2012, és el següent:
CC La Salle
2,69%
CEIP Inspector Doctor Comas Camps 12,68%
CEIP Mestre Duran
7,74%
EI Es Pouet
2,15%
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Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1725/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre les mesures i el
finançament que acompanya l'execució del Pla
d'internacionalització de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ

cambra, en el termini improrrogable de trenta dies subsegüents
al de la promulgació.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 5963/11, de proposta de modificació de la Llei 23/2006,
de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca i
obertura del termini de presentació d'esmenes.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició de llei esmentada, presentada per
l'Ajuntament de Palma (publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de
gener), d'acord amb l'establert a l'article 131.6 del Reglament de
la cambra, acorda de trametre-la a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i obrir el termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que serà de 8 dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest acords al BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible (procedent del Decret llei
2/2012).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, atès l'escrit RGE núm. 1716/12, del Grup
Parlamentari Socialista, conformement amb l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat (BOPIB núm.
36, de 9 de març d'enguany) fins al proper dia 2 d'abril de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 1691/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Platja de Palma (BOPIB núm. 38, de 16 de
març d'enguany), per la Pregunta RGE núm. 1852/12, relativa
a mesures del Govern, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial per a la Proposició no de llei RGE núm,.
530/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1717/12,
del Grup Parlamentari Popular, i acorda que la proposició no de
llei esmentada, relativa a petició del Govern de l'Estat per
assumir la totalitat del cost del descompte en les tarifes de
transport marítim per als residents a les Illes Balears (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer d'enguany) es tramiti en el si de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 1795/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents
per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
F)

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 37, de dia 10 de març de 2012, el Decret Llei
3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març
de 2012, conformement amb l'establert als articles 49.2 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, acorda de preveure'n el debat
i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple de la

Rectificació de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1713/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2012, atès l'escrit RGE núm. 1825/12, de la
diputada Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Popular, es dóna per assabentada de la rectificació
següent a la pregunta esmentada, relativa a impost de patrimoni
i impost sobre la benzina (BOPIB núm. 38, de 16 de març

BOPIB núm. 39 - 23 de març de 2012
d'enguany: on diu "és més neutre", hi ha de dir: "és menys
neutre".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Jurament davant la Mesa del Parlament dels membres del
Consell de direcció i del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de direcció.
Davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessions dels dies 13 i 20 de març de 2012, procediren a jurar el
càrrec els membres del Consell de direcció i del director general
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del
Consell de direcció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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