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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 novembre de 2012, aprovà la Llei de mesures urgents
per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia,
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE MESURES URGENTS PER A L'ACTIVACIÓ
ECONÒMICA EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA I
ENERGIA, NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS,
AIGÜES, ALTRES ACTIVITATS I MESURES
TRIBUTÀRIES
PREÀMBUL
I
La situació de crisi econòmica actual i el nombre de
persones sense feina que engreixen les llistes de l’atur
requereixen que, de manera urgent, s’aprovin un seguit de
normes per aplicar uniformement en tot el territori que ajudin i
fomentin l’activitat econòmica en l’àmbit de la comunitat
autònoma.
La destrucció d’ocupació és notòria. La xifra de persones en
atur del quart trimestre de 2011 a les Illes Balears arriba a
146.500, la qual cosa representa un augment del 13,95% en
relació amb la del quart trimestre de 2010 i del 33,7% sobre la
del tercer trimestre de 2011, si bé aquesta darrera dada es deu
als efectes de l’estacionalitat. D’aquesta manera, la taxa d’atur
del quart trimestre de 2011 se situa en el 25,2%, tres punts
percentuals per sobre de la del mateix període de 2010 (22,2%)
i per sobre de la taxa nacional (22,90%). Tot i que durant el
primer trimestre de 2012 la tendència de les xifres d’atur ha
estat descendent, des d’una perspectiva anual creix el 9,07%.
D’altra banda, les dades d’atur per sectors es mantenen des
de l’any 2009 amb molt poques variacions en l’agricultura,
activitat en què es passa de 600 persones en atur el mes d’abril
de 2009 a 1.000 durant el mateix mes de 2011; la indústria,
sector en el qual hi ha 300 persones més en atur en el mateix
període; o la construcció, amb una reducció de la desocupació
de 300 persones durant el mateix període. Contràriament, el
nombre de persones en atur en el sector dels serveis
experimenta un fort augment, i passa de 48.400 l’abril de 2009
a 57.100 l’abril de 2011.
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Pel que fa a l’evolució del total d’empreses a les Illes
Balears, també ha estat negativa. Així, mentre que l’any 2009
es computaven 91.826 empreses, l’any 2011 n’hi havia 87.461;
és a dir, una reducció del 4,75%. A més, pràcticament el 50%
d’empreses corresponia a persones físiques: 45.820 l’any 2009,
que passaren a 43.371 l’any 2011, amb una disminució del
5,34%.
Les xifres d’atur indicades i la destrucció de teixit
empresarial posen de manifest la gravetat de la situació
econòmica i la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
extraordinari i urgent que facilitin de manera immediata la
creació d’empreses i, consegüentment, la generació d’ocupació.
En aquest sentit, i davant el convenciment que és la societat
civil la que ha de portar la iniciativa en la innovació, la
implantació d’empreses, l’augment de riquesa i la creació de
llocs de treball, és obligat colAlaborar-hi creant el marc adequat
per a això amb l’aprovació de normes que, d’una banda,
redueixin la burocràcia administrativa de manera important i,
d’una altra, eliminin requisits i exigències en la tramitació dels
expedients administratius, la qual s’ha anat incrementant sense
cap necessitat amb el pas dels anys. Això no ha d’implicar que
es perdin garanties, una part de les quals es mantenen amb
procediments més àgils que els actuals.
La societat balear és una societat de creadors i emprenedors,
tal com acredita la nostra pròpia història. A les Illes Balears,
malgrat els problemes que representen tant la insularitat com la
doble insularitat a les illes menors, s’ha sabut crear un gran
nombre d’indústries i activitats que han elaborat al llarg de la
nostra història productes de molta qualitat: calçat, bijuteria,
mobles, moda, vi, formatge, etc. Aquests emprenedors
necessiten uns poders públics que donin suport a aquestes
activitats reduint els procediments administratius necessaris i
eliminant determinades traves administratives que l’únic que fan
és dificultar el naixement d’aquests emprenedors. L’emprenedor
ha de trobar les portes obertes i el camí lliure per poder crear les
seves empreses, desenvolupar les seves activitats, fabricar nous
productes i, sobretot, crear nous llocs de treball, amb la finalitat
de superar la conjuntura econòmica de crisi actual.
Així, la possibilitat de declaració d’utilitat pública
d’energies renovables i les mesures d’estalvi d’energia que es
preveuen en el capítol II s’adrecen a aconseguir l’eficiència
energètica en els sectors primari, industrial, residencial i
terciari, a més de possibilitar la implantació d’energies
renovables i autòctones, facilitant la construcció de les
infraestructures necessàries per proveir la demanda energètica
i fer-ho amb la qualitat necessària.
I amb la possibilitat de considerar, d’acord amb el capítol III
d’aquesta llei, i en el marc de l’incís final de l’article 24.2 de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que
l’aprovació dels projectes d’implantació de les instalAlacions de
telecomunicacions per part de l’òrgan competent de
l’administració autonòmica determina, en els casos en què la
implantació hagi de tenir lloc en sòl rústic, que no sigui
necessària la declaració d’interès general a què es refereix la llei
esmentada, es pretén afavorir la instalAlació i l’explotació de
xarxes de comunicacions electròniques i donar cobertura a tot
el territori autonòmic.
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III

Efectivament, i pel que fa a la matèria d’indústria i energia,
es consideren l’energia i les noves fonts energètiques matèries
de gran interès, la qual cosa està motivada pel compliment dels
criteris que emanen de la Unió Europea. En concret, en els
objectius per a 2020 s’estableix la necessitat d’assolir les quotes
següents: promoure les energies renovables fins al 20%, reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% i estalviar
el 20% del consum d’energia amb més eficiència energètica. A
més, la creació de noves indústries sobre la base de les noves
fonts d’energia pot dur com a conseqüència la diversificació de
l’activitat econòmica balear i la creació de nous llocs de treball
en aquests sectors.

En el capítol IV, relatiu a activitats, se simplifiquen els
procediments administratius per impulsar i facilitar l’activitat
privada, en especial la implantació de noves empreses, i es
reserva la necessitat del permís d’instalAlació únicament per a
les activitats permanents majors, les quals, així mateix, es
delimiten de bell nou, com també les activitats permanents
menors i les innòcues, l’exercici de les quals només requereix
la presentació d’una declaració responsable, tot això en
concordança, a més, amb el que disposa el recent Reial Decret
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis.

Per aquest motiu, i per poder complir els objectius
esmentats, s’estableix un mètode senzill mitjançant la declaració
d’utilitat pública, sempre des del punt de vista autonòmic, i es
manté la capacitat d’intervenció dels consells insulars i dels
ajuntaments en el procediment establert.
Per altra banda, la biomassa, tant la d’origen agrícola com
la d’origen forestal, s’ha convertit en una energia que s’ha de
potenciar, a partir de dos paràmetres fonamentals: la protecció
mediambiental motivada per l’ús d’un combustible d’emissió
zero de diòxid de carboni i la protecció contra incendis dels
boscs, per facilitar les operacions de neteja i aprofitar-ne el
resultat.
En aquest sentit, es considera que els projectes energètics,
d’indubtable interès social i utilitat pública, tenen una dimensió
supramunicipal, atès que les infraestructures i les dotacions que
es requereixen per implantar aquests projectes necessiten
assentar-se sobre més d’un terme municipal o, assentant-se en
un mateix terme municipal, tenen una incidència que
transcendeix l’àmbit municipal per la seva magnitud,
importància o característiques especials. A més, un dels pilars
del futur econòmic són les energies renovables, la qual cosa ha
de permetre també arribar al compliment dels objectius
d’emissions.
Pel que fa a la matèria de noves tecnologies, és cert que la
investigació, el desenvolupament i la innovació són ja el present
i el futur de la nostra societat. Són indispensables en la
modernització i el manteniment de la indústria actual, com
també en la creació de noves indústries. La simplificació i la
millora dels procediments administratius han de ser una
aspiració contínua de les administracions públiques, que estan
obligades a proporcionar un servei més àgil a la ciutadania.
Per això, la implantació de les noves tecnologies en la xarxa
empresarial balear no es pot demorar en el temps, ja que és
necessària per aconseguir que les nostres empreses siguin més
competitives tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
En resum, el futur econòmic inclou dos pilars fonamentals:
d’una banda, la implantació de les noves tecnologies de la
informació, que implica facilitar les instalAlacions de
telecomunicacions, i, d’una altra, la implantació de les energies
renovables per arribar al compliment dels objectius d’emissions.

Així mateix, en aquest capítol IV s’estableixen algunes
mesures que emanen de les aportacions a les reglamentacions de
l’Estat i autonòmiques que ha efectuat la Unió Europea, en
concret tot el que fa referència a solucions alternatives.
En el capítol V s’estableixen unes mesures relatives al
tractament de residus, orientades a donar una solució a les
deixalles d’origen animal i residus sanitaris del grup II, que es
poden tractar a les plantes de residus sòlids urbans actualment
existents a l’illa de Mallorca, aplicant un preu reduït i sense
necessitat de fer importants inversions a les plantes existents; a
l’establiment d’una tarifa específica per al tractament dels llots
procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals; a la
possibilitat que la comunitat autònoma autoritzi el gestor del
servei públic insular de tractament de residus a importar
combustible derivat de residus, a fi d’optimitzar les plantes
existents, com també l’establiment d’una fiança única en
matèria de residus de construcció i demolició, l’exempció de
constituir determinades garanties en matèria de residus i
autoritzacions ambientals integrades, la bonificació a les
entitats locals de la taxa de recollida de transport i tractament de
residus de construcció i demolició, la possibilitat d’utilització de
les escòries tractades procedents de les plantes d’incineració de
residus sòlids urbans i el pagament d’una tarifa específica per al
tractament de la fracció orgànica de residu municipal (FORM).
Finalment, en el capítol VI s’estableix una disposició
relativa a l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per
a usos agrícoles i ramaders a les unitats hidrològiques
classificades, amb la possibilitat d’atorgar un màxim de 4 hm3
a determinades explotacions agrícoles, projectes de noves
inversions i regularització d’instalAlacions agrícoles i ramaderes
existents que no disposin d’aigües suficients per a la seva
activitat. Aquesta possibilitat es justifica en el fet que els nivells
de les reserves hídriques a les Illes Balears es mantenen
estabilitzats des de fa una dècada, en els mateixos informes
d’organismes públics i en la disminució de la superfície agrícola
de reguiu i de les explotacions ramaderes en els darrers deu
anys.
La norma es completa amb cinc disposicions addicionals,
relatives, respectivament, a la tramitació d’informes preceptius
entre diverses administracions, a una declaració d’utilitat
pública a efectes d’expropiació forçosa, a la declaració
responsable o comunicació prèvia en determinades obres, a l’ús
del masculí genèric en les denominacions i a la presentació d’un
projecte de llei d’energia; una de transitòria, per als expedients
en tramitació que resultin afectats per les noves normes que es
contenen en la llei; una de derogatòria; i deu de finals, per les
quals es fixa l’entrada en vigor de la norma i es modifiquen
puntualment la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten
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mesures urgents per a la reducció del dèficit públic; la Llei
12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior; la Llei 1/2007,
de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears; la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears; la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears; la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; la Llei
11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a
les Illes Balears; i la Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del
Parc Balear d’Innovació Tecnològica.
Capítol I
Objecte
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte establir diverses mesures
normatives urgents en matèria d’indústria i energia, noves
tecnologies, residus i aigües i altres activitats.
Capítol II
Indústria i energia
Article 2
Utilitat pública
1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena
de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes
Balears, les instalAlacions de generació d’electricitat incloses en
el règim especial que facin servir energia eòlica, solar o
hidràulica, biomassa, energia procedent de la mar o altres de
similars segons el seu interès energètic o d’aprofitament
d’espais degradats, poden ser declarades d’utilitat pública per la
direcció general competent en matèria d’indústria i energia.
2. Així mateix, es poden declarar d’utilitat pública les torres o
els equips de mesura necessaris per a l’avaluació de recursos
d’energia renovable, i, segons el seu interès energètic, les
instalAlacions d’aprofitament tèrmic, com ara les solars i les
termosolars, les de biomassa, les de cogeneració i les xarxes de
distribució energètica i geotèrmica.
3. La declaració d’utilitat pública té els mateixos efectes que els
que regulen els articles 25, 26.5 i 26.6 del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears, aprovat pel Decret 96/2005, de 23
de setembre.
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Article 3
Procediment per a la declaració d’utilitat pública
1. El procediment per a la declaració de la utilitat pública de les
instalAlacions esmentades en l’article 2 anterior inclou els
tràmits següents:
a) Presentació de la solAlicitud de declaració d’utilitat
pública acompanyada de la documentació tècnica que
s’estableixi.
b) Avaluació i admissió a tràmit, si escau, de la solAlicitud
d’utilitat pública per part de la direcció general competent en
matèria d’indústria i energia.
c) En cas d’admissió a tràmit:
1r. Tràmit d’informació pública.
2n. SolAlicitud d’informes a altres administracions i, en
tot cas, al consell insular i a l’ajuntament que
corresponguin per raó del territori. En tot cas, els
informes del consell insular i de l’ajuntament tenen el
caràcter d’informes determinants als efectes dels articles
42.5.c) i 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3r. Resolució del director general competent en matèria
d’indústria i energia.
2. Es faculta el director general competent en matèria
d’indústria i energia perquè, mitjançant una resolució, concreti
la documentació tècnica a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.
Article 4
Integració de la producció d’energia renovable en el medi
rural
El conseller competent en matèria de medi rural ha
d’aprovar, per ordre, la normativa per integrar la producció
d’energia renovable en les explotacions agràries, amb la finalitat
que siguin més rendibles i que l’energia que s’hi pugui produir
sigui un complement econòmic de l’activitat de l’explotació.
Article 5
Òrgan competent en la gestió de l’extracció i el tractament
de la biomassa vegetal
1. L’òrgan autonòmic competent en la gestió de l’extracció i el
tractament de la biomassa vegetal és el conseller competent en
matèria de medi rural.
2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per biomassa vegetal tot el
material natural de procedència agrícola o silvícola.
Article 6
Gestors de biomassa vegetal
1. Es considera gestor de biomassa vegetal l’agent que participa
en la cadena de valor de biomassa vegetal, sota criteris de
sostenibilitat ambiental i energètica, mitjançant una combinació
de com a mínim dues de les activitats següents: enginyeria,
treballs d’aprofitament, extracció, recol A lecció,
emmagatzematge o valorització material de biomassa vegetal.
2. La conselleria competent en matèria de medi rural crearà un
registre de gestors de biomassa vegetal.
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Article 7
Punts de recollida i tractament de biomassa vegetal
1. Es consideren punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal els llocs o els terrenys que facin servir els gestors de
biomassa durant un any per a la recollida, l’emmagatzematge i
la possible valorització material intermèdia de la biomassa
vegetal, per facilitar-ne el transport posterior.
No es consideren punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal les activitats consistents en el desenvolupament normal
de treballs forestals d’acord amb un pla d’aprofitament forestal
o una autorització de tala, com tampoc els treballs agrícoles
derivats del desenvolupament normal d’una explotació agrícola.
2. Els usos relacionats amb els punts de recollida i tractament de
biomassa vegetal, excepte quan estiguin expressament prohibits
pel planejament territorial o urbanístic, tenen la consideració
d’usos admesos, atès que es tracta d’activitats relacionades amb
la finalitat o amb la naturalesa de les finques, d’acord amb el
que preveu l’article 21.1.a) de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les Illes Balears.
3. Qui vulgui instalAlar un punt de recollida i tractament de
biomassa vegetal ha de presentar una declaració responsable en
els termes i amb els efectes que preveu la legislació general de
règim jurídic i del procediment administratiu aplicable a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’administració autonòmica comunicarà, per al seu
coneixement, a l’ajuntament i al consell respectius les
declaracions que s’hagin tramitat.
4. Juntament amb la declaració responsable, s’ha de presentar
la documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la disponibilitat del terreny.
b) Descripció de les instalAlacions, que ha d’incloure la
ubicació identificada mitjançant les coordenades geogràfiques,
les característiques tècniques, i el tipus i les quantitats estimades
de biomassa que es pretenguin recollir.
c) Descripció de les activitats de valorització de biomassa
que es duran a terme amb indicació de la superfície que
s’utilitzarà per a cada tipus d’operació, la tipologia de la
maquinària i la capacitat màxima de tractament de la
instalAlació.
d) Mesures de prevenció i autoprotecció d’incendis en el
conjunt de la instalAlació.
e) Relació dels mitjans adequats de protecció contra incendis
en funció de la ubicació del punt.
f) En el cas d’extracció de biomassa forestal, pla tècnic
d’aprofitament aprovat o, si no n’hi havia, autorització de tala.
g) Declaració de no afectació de valors protegits
especialment per la legislació ambiental.
5. L’activitat dels punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal no està subjecta al règim de llicències, autoritzacions i
informes que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears.

6. El gestor de biomassa pot solAlicitar una pròrroga de dotze
mesos com a màxim i, excepcionalment, per una causa
justificada, una altra pròrroga pel temps indispensable per a
l’acabament de l’activitat, la qual no pot excedir de sis mesos.
En tot cas, la transformació del punt de recollida i tractament
en un punt d’emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal requereix la presentació d’una nova declaració
responsable en els termes que estableix l’article 8 següent.
7. El gestor de biomassa ha de tornar, a càrrec seu, el terreny
utilitzat com a punt de recollida i tractament de biomassa
vegetal al seu estat original, en el termini màxim de sis mesos
després d’acabar l’activitat, acabament que s’ha de comunicar
a la conselleria competent en matèria de medi rural. Si el gestor
no duu a terme aquesta restitució a l’estat original, ho pot fer
subsidiàriament l’administració a càrrec de l’explotador.
Article 8
Punts d’emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal
1. Es consideren punts d’emmagatzematge i transferència de
biomassa vegetal els llocs o els terrenys que els gestors de
biomassa facin servir durant un període de tres anys per a
l’emmagatzematge i la possible valorització material
intermèdia, per facilitar-ne el transport posterior.
2. Els usos relacionats amb l’emmagatzematge i la transferència
de biomassa vegetal, excepte quan estiguin expressament
prohibits pel planejament territorial o urbanístic, tenen la
consideració d’usos admesos, atès que es tracta d’activitats
relacionades amb la finalitat o amb la naturalesa de les finques,
d’acord amb el que preveu l’article 21.1.a) de la Llei 6/1997.
3. Qui vulgui instalAlar un punt d’emmagatzematge i
transferència de biomassa vegetal ha de presentar una declaració
responsable en els termes i amb els efectes que preveu la
legislació general de règim jurídic i del procediment
administratiu aplicable a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
4. Juntament amb la declaració responsable, s’ha de presentar
la mateixa documentació que preveu l’apartat 4 de l’article
anterior per als punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal.
5. A les instalAlacions dels punts d’emmagatzematge i
transferència de biomassa s’ha d’aplicar el mateix règim
establert en l’article anterior per als punts de recollida i
tractament de biomassa vegetal, amb les particularitats següents:
1a. Dins els tres anys següents a l’inici de l’activitat en el
punt d’emmagatzematge i transferència de biomassa vegetal, es
pot solAlicitar una pròrroga de tres anys com a màxim i,
excepcionalment, per una causa justificada, una altra pròrroga
pel temps indispensable per a l’acabament de l’activitat, la qual
no pot excedir de sis mesos.
2a. En els punts d’emmagatzematge i transferència de
biomassa vegetal es poden utilitzar les construccions existents
o fer noves construccions desmuntables que siguin absolutament
indispensables per desenvolupar l’activitat, les quals tenen el
caràcter d’edificis vinculats a l’activitat, i només queden
subjectes a la llicència municipal d’edificació i ús del sòl, la
qual, amb l’informe previ i favorable de la conselleria
competent en matèria de medi rural, pot exceptuar, per causes
justificades en l’expedient, el compliment dels paràmetres
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d’ocupació, superfície o alçària fixats amb caràcter general per
la normativa urbanística, i, particularment, pel Decret 147/2002,
de 13 de desembre, pel qual es desplega la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb les
activitats vinculades amb la finalitat i la naturalesa de les
finques i el règim d’unitats mínimes de cultiu. En tot cas, tenen
la consideració d’edificis vinculats a l’activitat les construccions
obertes desmuntables que tenguin una coberta i, com a màxim,
dos tancaments laterals, i es facin servir per protegir la biomassa
vegetal.
En els punts d’emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal es pot instalAlar maquinària adequada per al tractament
de la biomassa vegetal, amb la possibilitat de fer una instalAlació
tancada desmuntable per protegir la maquinària, en els mateixos
termes indicats en el paràgraf anterior.
3a. Totes les instalAlacions s’han de desmuntar en el termini
màxim de sis mesos des de l’acabament de l’activitat, i hi és
aplicable tot el que estableix l’apartat 7 de l’article anterior.
Capítol III
Noves tecnologies
Article 9
Interès general
D’acord amb el que preveu l’incís final de l’article 24.2 de
la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears,
en relació amb l’article 24.1.f) de la mateixa llei, l’aprovació
dels projectes d’implantació a què es refereix l’article 10
d’aquesta llei, implica, en tot cas, la declaració d’interès
general, amb independència que la infraestructura corresponent
estigui prevista o no en els instruments de planejament general
o en els instruments d’ordenació territorial, inclosos el Pla
Director Sectorial de Telecomunicacions i els plans de
desplegament que es puguin aprovar.
Article 10
Construcció de noves instalAlacions de telecomunicacions
1. La instalAlació de xarxes radioelèctriques en qualsevol tipus
de sòl, així com la construcció d’altres instalAlacions de
telecomunicacions en sòl rústic, exigeix l’aprovació prèvia del
projecte d’implantació corresponent per part de la direcció
general competent en matèria de telecomunicacions.
Les persones interessades han de presentar, juntament amb
el projecte d’implantació, la documentació que preveu el Pla
Director Sectorial de Telecomunicacions, així com també la
resta de la documentació tècnica que, mitjançant una resolució,
estableixi el director general competent en matèria de
telecomunicacions.
2. En tot cas, les instalAlacions i les construccions de
telecomunicacions s’han d’adaptar a l’ambient en què s’hagin
d’ubicar, d’acord amb el que preveu l’article 10.2 del text refós
de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de
20 de juny.
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Capítol IV
Activitats

Article 11
Solucions alternatives
1. En la normativa d’àmbit municipal o insular que faci
referència a instalAlacions que siguin necessàries per al
desenvolupament d’una activitat, s’hi han de tenir en compte
possibles solucions tècniques alternatives de les que pugui
prescriure la normativa vigent, quan hi hagi causes justificables
que n’impossibiliten l’aplicació.
2. Els tècnics que redactin el projecte o la documentació tècnica
i els directors d’obra poden adoptar, sota la seva responsabilitat,
solucions tècniques alternatives sempre que aquestes solucions
es detallin exhaustivament i es justifiquin en el projecte o en la
documentació tècnica, amb l’autorització expressa de la
propietat.
3. El projecte o la documentació tècnica amb la solució
alternativa s’ha de presentar en els termes que prescriu la Llei
12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
Article 12
Regularització d’activitats existents
1. Els titulars d’activitats que no disposin de la denominada
anteriorment “llicència d’activitat” i que acreditin l’exercici de
l’activitat abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, de 17
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat de les Illes Balears, poden regularitzar la seva
situació, en el termini de divuit mesos des que entri en vigor
aquesta llei, mitjançant la presentació de la documentació
següent:
a) Declaració responsable del titular, d’acord amb la Llei
12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
b) Projecte redactat per un tècnic competent, que inclogui
l’estat actual de les instalAlacions i n’indiqui les mesures de
seguretat i salubritat, i les condicions mediambientals.
c) Certificat expedit per un tècnic competent sobre el
projecte indicat en la lletra b) anterior.
d) Pagament, si escau, de la taxa municipal corresponent.
2. La presentació d’aquesta documentació habilita el titular per
exercir l’activitat corresponent, el qual ha de garantir que
l’activitat no vulnera l’ordenament urbanístic ni la resta de la
normativa aplicable.
3. Sens perjudici de la regularització a què es refereix l’apartat
1 d’aquest article, les modificacions de l’activitat que tenguin
lloc amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han de
sotmetre a la normativa vigent en matèria d’activitats.
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Article 13
Classificació i tramitació d’activitats
1. En compliment de l’article 84 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, només és
preceptiva l’obtenció prèvia del permís d’instalAlació per a les
activitats permanents majors, d’acord amb l’article 6 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.
2. La resta d’activitats permanents innòcues i menors, i les no
permanents de tipus temporal, per iniciar i exercir la seva
activitat, únicament han de presentar la declaració responsable
corresponent juntament amb la resta de documentació, d’acord
amb la disposició transitòria primera de la Llei 12/2010, de 12
de novembre, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa
als serveis en el mercat interior.
Les activitats menors obligatòriament hauran d’elaborar un
projecte tècnic.
Article 14
Excepcions
En tot cas, s’exceptuen de la necessitat d’obtenir el permís
d’instalAlació i de presentar la declaració responsable per iniciar
i exercir l’activitat, com també de la necessitat de l’assegurança
de responsabilitat civil a què es refereix l’article 19 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, els casos següents:
a) Els aparcaments vinculats a un únic habitatge, sens
perjudici d’aparcaments comunitaris, i les instalAlacions
tècniques pròpiament dites no vinculades a una activitat.
b) Les activitats relacionades amb la finalitat o amb la
naturalesa de les finques vinculades als usos a què es refereix
l’article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, llevat que requereixin una avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb la normativa aplicable.
c) Les estades turístiques en habitatges.
Article 15
Informe d’ús i d’idoneïtat de la ubicació
Amb caràcter potestatiu, el promotor o titular de l’activitat
o un tècnic competent poden solAlicitar a l’ajuntament
corresponent un informe sobre l’ús i la idoneïtat de la ubicació
de l’activitat d’acord amb la normativa municipal i urbanística.
Aquest informe, que l’ajuntament ha d’emetre amb caràcter
preceptiu en un termini màxim de dos mesos, és vinculant per
a l’ajuntament, llevat que la normativa urbanística aplicable
hagi suspès l’atorgament de llicències, i té una validesa de dotze
mesos.
Article 16
Activitats amb autorització prèvia de l’administració
autonòmica o d’altres administracions
Totes les activitats que requereixen una autorització global
prèvia de l’administració autonòmica o de l’Estat, la qual s’hagi
tramitat amb una documentació tècnica que inclogui l’objecte
propi d’un permís d’instalAlació, no necessiten obtenir el permís
previ d’instalAlació, atès que es considera atorgat
presumptament mitjançant l’autorització global esmentada. Per
iniciar i exercir l’activitat és suficient presentar la declaració

responsable, d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de
modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el
mercat interior.
Capítol V
Tractament de residus
Article 17
Deixalles d’origen animal i residus sanitaris del grup II
1. El tractament de les deixalles d’origen animal, categories 1,
2, i 3 del Reglament CE 1069/2009 del Parlament Europeu i del
Consell de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen normes
sanitàries aplicables als subproductes animals i productes
derivats no destinats al consum humà, com també dels residus
sanitaris del grup II (codis 18.01 i 18.02, no perillosos, de la
llista europea de residus) del Decret 136/1996, de 5 de juliol, es
pot fer a les plantes de tractament de residus urbans actualment
existents a l’illa de Mallorca si compleixen els requisits
establerts en el Reglament CE 1069/2009, de 21 d’octubre, en
el Reglament UE 142/2011, de 25 de febrer, en la normativa
estatal bàsica que hi sigui aplicable, i sempre que disposin de les
autoritzacions sectorials concurrents.
2. Per altra banda, aquests residus es poden tractar a les Illes
Balears mitjançant eliminació en celAles específiques ubicades
en un abocador autoritzat, i sempre que aquest mètode de
tractament s’implementi segons la normativa europea
esmentada.
3. Els residus MER (codis LER 02.02.03 i/o 02.02.99) s’han de
tractar a les plantes de tractament de residus sòlids autoritzades,
amb el compliment de la normativa europea en matèria de
SANDACH.
4. En el cas d’instalAlacions públiques de tractament conjunt
amb altres tipus de residus, el preu aplicable al tractament de les
restes d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector
primari, incloent-hi els MER, com també de la indústria càrnia
en general, ha de ser específic i reduït, i s’ha d’aplicar una
bonificació de fins al 70% del preu general per als altres residus.
Article 18
Llots d’estacions depuradores d’aigües residuals
1. El tractament dels llots procedents de les estacions
depuradores d’aigües residuals previst en el Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, que no
es poden rebutjar, requereix el pagament d’una tarifa específica
que ha d’abonar el productor i que ha de ser prèviament
aprovada pel Consell Insular de Mallorca.
2. En el procediment d’aprovació d’aquesta tarifa específica
s’ha de garantir, en tot cas, la participació dels productors dels
llots, que són les entitats gestores de les estacions depuradores
d’aigües residuals, i s’ha de calcular segons els costs reals del
tractament dels llots, sense incloure-hi altres conceptes.
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Article 19
Trasllat i tractament de combustible derivat de residus que
provenen de la Unió Europea

Article 21
Garanties en matèria de residus i autoritzacions ambientals
integrades

El trasllat de combustible derivat de residus (codis LER
19.12.10 i 19.12.12) provinents de fora de les Illes Balears i dins
l’àmbit de la Unió Europea, per al seu tractament en plantes o
instalAlacions de gestió pública previstes en el Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca,
només es pot fer amb l’autorització de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el
que estableixen els articles 12.4.d) i 25 de la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de residus i sòls contaminats.
El tractament ha de dur-lo a terme el servei públic insular,
amb la conformitat prèvia del seu titular.
Els ingressos derivats d’aquest tractament han de ser
íntegrament aplicats al finançament del preu general que han de
satisfer els usuaris del servei públic.

Les administracions titulars dels serveis públics i ens del
sector públic instrumental de qualsevol administració pública,
incloses les societats mercantils públiques, com també els seus
concessionaris directes per a l’explotació d’instalAlacions
públiques de gestió de residus sotmeses a autorització
administrativa que tenguin constituïda garantia en funció del seu
títol concessional, resten exemptes de constituir les garanties
previstes en matèria de residus i en matèria d’autoritzacions
ambientals integrades davant l’administració competent.

Article 20
Fiança única en matèria de residus de construcció i
demolició
1. Els productors de residus de construcció i demolició vinculats
al subministrament de serveis energètics, de comunicacions,
subministrament i sanejament d’aigua, que restin obligats a
dipositar una fiança per les seves obres, poden fer-ho mitjançant
una fiança única anual.
2. El càlcul de la fiança s’ha de fer aplicant el 125% del major
dels valors següents:
a) La previsió de costs per gestionar correctament els residus
prevists a les obres de l’any següent, segons el procediment
establert en l’article anterior.
b) Els costs dels residus efectivament tractats a les plantes
de tractament degudament autoritzades per a les obres de l’any
anterior.
3. Per a la constitució de la fiança única s’ha de presentar una
declaració responsable formulada pel productor, en la qual ha de
figurar l’estimació de residus que s’han de generar per
tipologies durant l’any natural següent. Aquesta declaració s’ha
de presentar abans de finalitzar el mes d’octubre de l’any
natural anterior al departament competent en matèria de residus
del Consell Insular de Mallorca. Un cop que la declaració hagi
rebut l’informe favorable, s’ha de procedir a l’ingrés de la
fiança, mitjançant alguna de les formes previstes en l’article
anterior. Aquesta fiança ha d’estar constituïda en tot cas abans
de l’1 de gener de l’any següent.
4. La devolució de la fiança única requereix la presentació de la
corresponent solAlicitud per part del productor, en la qual s’han
d’acreditar les obres executades l’any corresponent i s’han
d’indicar el número de llicència municipal i les tones de residus
generades en cadascuna de les obres, el certificat del gestor
autoritzat dels residus que n’indiqui la procedència, les
quantitats aportades i les dates, i l’informe favorable del Consell
Insular de Mallorca per a la devolució.

Article 22
Mesures tributàries
Les entitats locals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears poden establir una bonificació de fins al 50% en les
taxes de recollida, transport i tractament de residus de demolició
i construcció, quan els productors o posseïdors siguin
administracions públiques o entitats del sector públic.
Article 23
Escòries
Les escòries tractades procedents de les plantes
d’incineració de residus sòlids urbans es poden valoritzar per a
la restauració d’espais mediambientalment degradats que
disposin d’un pla de restauració aprovat, i sempre que
compleixin la condició de residu inert de conformitat amb el
que estableix la Decisió del Consell de 19 de desembre de 2002,
per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió
de residus en abocadors, d’acord amb l’article 16 i l’annex II de
la Directiva 1999/31/CEE.
Article 24
Fracció orgànica de residu municipal (FORM)
El tractament de la fracció orgànica de residu municipal
(FORM) requereix el pagament d’una tarifa específica calculada
segons els costs reals del seu tractament, sense incloure-hi altres
conceptes, i ha de ser prèviament aprovada pel Consell Insular
de Mallorca.
Capítol VI
Aigües
Article 25
Atorgament de concessions d’aigües subterrànies per a usos
agrícoles i ramaders
1. Es poden atorgar a les unitats hidrogeològiques classificades
concessions d’aigües subterrànies per a usos agrícoles i
ramaders fins a un màxim de 4 hectòmetres cúbics, que s’han de
distribuir per illes segons la seva superfície agrària útil.
2. Poden solAlicitar aquestes concessions:
a) Els titulars d’explotacions agràries incloses en el Registre
d’Explotacions Prioritàries de la conselleria competent en
matèria d’agricultura.
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b) Els promotors de projectes de noves inversions en matèria
agrícola i ramadera, que s’hauran d’inscriure en el Registre
d’Explotacions Agràries.
c) Els titulars d’instalAlacions agrícoles i ramaderes existents
que no disposin d’aigua suficient, amb títol habilitant, per a la
seva activitat.
3. Les solAlicituds han d’anar acompanyades, a més de la
documentació prevista en l’article 184 del Reglament del
domini públic hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986,
d’11 d’abril, d’un estudi agronòmic, que ha de contenir com a
mínim una memòria explicativa de l’activitat agrícola o
ramadera que s’ha de desenvolupar, la superfície afectada per
l’activitat, el sistema de reg, el tipus de cultiu, el volum màxim
anual necessari i les necessitats hídriques mes a mes.
El sistema de reg proposat ha de garantir una utilització
eficient de l’aigua, d’acord amb el tipus de cultiu i d’explotació,
i les millors tècniques disponibles.
La Direcció General de Recursos Hídrics ha d’avaluar
l’adequació de l’estudi agronòmic quant a les necessitats
d’aigua en funció del tipus de cultiu i d’explotació agrícola o
ramadera.
4. S’autoritza el conseller competent en matèria de recursos
hídrics perquè, mitjançant una ordre, pugui augmentar o
disminuir la quantitat d’hectòmetres cúbics indicada en l’apartat
1 anterior, en funció de les disponibilitats hídriques reals i la
demanda existent.
Disposició addicional primera
Tramitació d’informes preceptius d’altres administracions
En els casos en què, en l’àmbit d’aquesta llei, sigui preceptiu
obtenir informes o llicències de diverses administracions, es pot
trametre directament la solAlicitud a cadascuna de les
administracions, amb independència que per dictar la resolució
definitiva es requereixin tots els informes.
Disposició addicional segona
Declaració d’utilitat pública
D’acord amb l’article 9 de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa, es declara d’utilitat pública
l’estació de bombament i el colAlector de conducció de les
aigües residuals generades pel municipi de Búger per a l’estació
de depuració de les aigües residuals de Campanet, com també
l’accés a l’estació de bombament.
Disposició addicional tercera
Declaracions responsables o comunicacions prèvies en
determinades obres
1. En els casos en què, d’acord amb el que estableix el Reial
Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis, no sigui
exigible la llicència d’edificació i ús del sòl, s’ha de presentar
una declaració responsable relativa a les obres duites a terme,
juntament, si s’escau, amb la declaració responsable relativa a
l’inici i l’exercici de l’activitat corresponent.
2. Això no obstant, els municipis poden exigir que, abans de dur
a terme les obres, s’hagi de presentar una comunicació prèvia a
fi de conèixer la localització i les circumstàncies de l’obra que
s’hagi de fer, i facilitar-ne el control. En aquests casos, la
comunicació prèvia substitueix la declaració responsable

relativa a les obres a què es refereix l’apartat anterior, sens
perjudici de l’obligació de presentar, si s’escau, la declaració
responsable relativa a l’inici i l’exercici de l’activitat.
3. Aquestes declaracions responsables o comunicacions prèvies
queden sotmeses al règim jurídic que regulen el Reial Decret
Llei 19/2012, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.
Disposició addicional quarta
Denominacions
Totes les denominacions que en aquesta llei apareixen en
masculí s’han d’entendre referides també al femení.
Disposició addicional cinquena
Projecte de llei d’energia
El Govern de les Illes Balears presentarà durant l’any 2013
un projecte de llei d’energia que contempli l’aposta per les
energies renovables com a eina de sostenibilitat ambiental i
econòmica, amb la perspectiva de reduir el sobrecost de
generació associat a la nostra condició insular.
Disposició transitòria única
Expedients en tramitació
Els expedients que es tramitin quan entri en vigor aquesta
llei han de seguir la tramitació iniciada, si bé els promotors
poden optar per desistir-ne i acollir-se a aquesta nova regulació.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Es deroguen la lletra b) del grup 1, la lletra b) del grup 2, i les
lletres d) i j) del grup 7, totes de l’annex II de la Llei 11/2006,
de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
2. Es deroga l’apartat 5 de l’article 20, l’article 26, els capítols
I, III i IV del títol IV i els títols I, II i III de l’annex I de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.
3. Queden derogats el capítol XXII, relatiu a la taxa pels serveis
de controls oficials posteriors en matèria de seguretat
alimentària (articles 388 quadragies a 388 quaterquadragies)
i el capítol XXIII, relatiu a la taxa pels serveis de controls
oficials posteriors en matèria de salut ambiental (articles 388
quinquadragies a 388 novoquadragies), del títol VIII de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. Es deroguen els punts 2 i 3 de l’article 24 del Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca,
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 35, de 9
de març de 2006.
5. Així mateix, queden derogades totes les normes de rang legal
o reglamentari que s’oposin a aquesta llei o la contradiguin.
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Disposició final primera
Modificació de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de
modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el
mercat interior
1. L’apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei
12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior, queda
modificat de la manera següent:
“1. Procediment per a la instalAlació
Per a la implantació de les activitats permanents majors
s’ha d’obtenir prèviament el permís d’instalAlació, d’acord
amb el que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les
Illes Balears.”
2. La lletra a) de l’apartat 2 de la disposició transitòria primera
de la Llei 12/2010 queda modificada de la manera següent:
“a) Complir els requisits establerts en la normativa
vigent i, si es tracta d’activitats majors, també, si escau, les
condicions imposades en la concessió del permís
d’instalAlació.”
Disposició final segona
Modificació de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 6 de la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic, amb la redacció següent:
“4. Excepcionalment, en cas que l’elevat nombre d’òrgans
de contractació als quals afecti l’acord marc ho aconselli, i
per raons d’economia i d’eficiència, el Consell de Govern
pot, per mitjà d’un acord, designar l’òrgan que ha de
tramitar i resoldre el procediment de licitació i adjudicació
de l’acord marc. Aquest acord del Consell de Govern ha de
concretar els òrgans de contractació que hi intervenen i el
finançament que assumeix cada un d’aquests òrgans. En
aquests casos, no cal que se signi el conveni a què es
refereix l’apartat 2 anterior.”
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears
1. L’article 10 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, queda modificat de
la manera següent:
“Article 10
Interpretació dels valors límit en les ordenances municipals
Per establir els valors límit dels nivells d’avaluació
sonora, les ordenances municipals que es dictin a l’empara
d’aquesta llei i del desplegament reglamentari posterior, o
s’hi adaptin, han de considerar els que s’hi expressen com a
exigències mínimes. No obstant això, aquestes ordenances
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poden establir valors límit més restrictius en els casos en
què ho considerin oportú, excepte en els supòsits que
estableix l’article 12 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
del soroll.”
2. La disposició transitòria segona de la Llei 1/2007 queda
modificada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona
Ordenances municipals aprovades i zones acústicament
saturades
1. Les ordenances municipals aprovades i les zones
declarades acústicament saturades abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei s’han d’adequar a la legislació bàsica
estatal i a aquesta llei abans del 30 de juny de 2013.
2. Fins que no tengui lloc l’adaptació esmentada, són
directament aplicables les previsions de la Llei 37/2003, de
17 de novembre, del soroll, els seus reglaments de
desplegament parcial i aquesta llei, particularment pel que
fa a la prohibició d’activitats els valors d’emissió acústica
dels quals estiguin en els marges i els horaris prevists en la
normativa esmentada.”
Disposició final quarta
Modificació de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears
1. L’article 6 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:
“Article 6
Activitats permanents majors
Són activitats permanents majors aquelles en les quals es
produeixen una o més de les circumstàncies següents:
a) Les indústries, els tallers industrials i les indústries
agroalimentàries de més de 1.000 m2 de superfície
computable. La superfície computable és la suma de la
superfície edificada més el 50% de la superfície a l’aire
lliure, si n’hi havia.
b) La resta d’activitats no indicades en la lletra anterior
de més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els
aparcaments a l’aire lliure.
c) Quan la majoria dels ocupants necessitin ajuda en cas
d’evacuació.
d) Quan la capacitat sigui superior a 250 persones amb
una densitat d’ocupació igual o superior a 1 persona per
metre quadrat, i a 500 persones en els altres casos.
e) Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior a 200
Mcal/m2.
f) Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un
metre dels aparells, les màquines o els equips instalAlats a
l’interior d’edificis sigui superior a 90 dB (A) de dia i en
període vespertí i a 80 dB (A) en període de nit; o, en el cas
que es tracti de zones a l’aire lliure o sense tancaments, a 65
dB (A) de dia i en període vespertí i a 55 dB (A) en període
de nit.
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A efectes dels límits anteriors no s’ha de tenir en compte
l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio
autònoms, com ara els televisors i altres de semblants.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin
una protecció especial contra la contaminació acústica, els
valors anteriors s’han de reduir en 5 dB (A).
g) Les activitats que impliquin manipulació, expedició
o emmagatzematge de productes susceptibles de produir
riscs greus per a les persones o els béns per explosions,
combustions, intoxicacions, radiacions i altres
conseqüències semblants, com també fums, gasos, olors,
boires o pols en suspensió que puguin donar lloc a molèsties
greus als veïnats.
h) Les que es regulin reglamentàriament.”
2. L’article 7 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 7
Activitats permanents menors
Són activitats permanents menors totes les que no siguin
majors ni innòcues.”
3. L’article 8 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:
“Article 8
Activitats permanents innòcues
Són activitats permanents innòcues:
a) Els aparcaments a l’aire lliure.
b) Les activitats d’ús administratiu, comercial i
d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable, en
els termes que preveu l’incís final de l’article 6.a) anterior,
i, en tot cas, les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del
Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
c) La resta d’activitats, no majors i no indicades en els
apartats anteriors, de fins a 100 m2 de superfície
computable, en els termes que preveu l’incís final de
l’article 6.a) anterior.”
4. L’article 15 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 15
Activitats catalogades
Són activitats catalogades les denominades anteriorment
“espectacles públics i activitats recreatives”. En el títol IV
de l’annex I d’aquesta llei s’esmenten, sense un caràcter
exhaustiu ni excloent, les activitats catalogades incloses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
Les activitats catalogades permanents es classifiquen en
activitats majors, menors o innòcues, segons les seves
característiques, i el procediment aplicable per iniciar i
exercir aquestes activitats és el que correspongui d’acord
amb aquesta classificació.
Així mateix, el procediment per iniciar i exercir les
activitats catalogades no permanents és el que pertoqui
segons el tipus d’activitat.”

5. L’article 23 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 23
Concordança del permís d’instalAlació i de la llicència
d’edificació i ús del sòl
Quan sigui preceptiu, i sens perjudici de les excepcions
que estableixin normes de rang legal, el permís d’instalAlació
ha de ser previ o simultani a la llicència d’edificació i ús del
sòl. D’acord amb això, i amb caràcter general, és nulAla de
ple dret qualsevol llicència d’edificació i ús del sòl que
s’atorgui sense haver-se concedit, prèviament o
simultàniament, el permís d’instalAlació, en els casos que
sigui preceptiu.”
6. L’apartat 1 de l’article 104 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“1. Els ajuntaments han de planificar en el primer mes de
cada any les inspeccions d’activitats que hagin d’executar
anualment d’ofici. El pla ha d’incloure, com a mínim, un
50% de les activitats permanents majors i un 10% de les
restants respecte de l’exercici anterior. Les inspeccions
s’han de fer en el període d’un any des de la presentació de
la declaració responsable corresponent que les habilita per
funcionar, sens perjudici que qualsevol activitat pugui ser
inspeccionada en qualsevol altre moment.
Les inspeccions municipals poden ser efectuades
directament pels ajuntaments o per agents d’inspecció
degudament acreditats.”
7. L’apartat 1 de l’article 119 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“1. Les infraccions poden ser sancionades per via
administrativa en funció del risc que comportin per a les
persones o per als béns, de l’existència d’intencionalitat o
reiteració i de la naturalesa dels perjudicis causats, de
conformitat amb la gradació següent:
a) Infraccions lleus, amb una multa de 300 a 1.000 euros.
b) Infraccions greus, amb una multa de 1.001 a 10.000
euros, i es pot imposar la sanció de suspensió de les
activitats o de l’exercici de la professió per un període
màxim de sis mesos.
c) Infraccions molt greus, amb una multa de 10.001 a
100.000 euros, i es pot imposar la sanció de suspensió de les
activitats o de l’exercici de la professió per un període
màxim de tres anys.”
8. L’apartat 2 de l’article 123 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“2. L’autoritat competent ha de notificar a la persona titular
de l’activitat presumptament ilAlegal les anomalies
observades i li ha d’atorgar un termini de cinc dies perquè
acrediti la legalitat de l’activitat. S’entén que la manca de
resposta implica l’acceptació de les irregularitats
assenyalades i permet dictar l’acord, de manera immediata,
de la paralització i la clausura cautelar de l’exercici de
l’activitat, en els casos que s’infringeixin manifestament els
límits de la contaminació acústica o hi hagi un perill greu i
imminent per a la seguretat de les persones o del medi
ambient. En els altres supòsits, es pot concedir un termini de
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sis mesos per regularitzar la seva situació, sens perjudici de
les actuacions sancionadores que estableix la llei.”
Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears
1. La lletra d) del grup 3 de l’annex I de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, queda modificada
de la manera següent:
“d) Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic
a partir de 10 km de longitud amb un diàmetre nominal de
canonada de més de 160 mm.”
2. La lletra l) del grup 3 de l’annex I de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, queda modificada
de la manera següent:
“l) InstalAlacions fotovoltaiques, incloses les esteses de
connexió a la xarxa, següents:
- InstalAlacions de més de 100 kW situades en sòl rústic,
llevat que estiguin situades en qualsevol tipus de
coberta.
- InstalAlacions de més de 10 kW que estiguin situades en
sòl rústic protegit.”
Disposició final sisena
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 48 de la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, amb la
redacció següent:
“4. Quant al control de la seguretat alimentària en la venda
ambulant o no sedentària i als mercats municipals
permanents o temporals, correspon al municipi exercir les
funcions de control i inspecció amb caràcter general. No
obstant això, correspon, en tot cas, a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears exercir la potestat
sancionadora en aquesta matèria. Quan sigui necessari per
a l’exercici de les seves funcions o per raons d’interès
públic, correspon també a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears la funció inspectora en els
àmbits esmentats.”
Disposició final setena
Modificació de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació
de l’activitat comercial a les Illes Balears
L’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:
“1. La implantació, l’ampliació de l’activitat o el trasllat de
les instalAlacions destinades a establiments del tipus gran
establiment comercial requereixen expressament la llicència
autonòmica, amb caràcter previ a la solAlicitud, si pertoca,
del permís municipal d’instalAlació de l’activitat
corresponent.
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Això no obstant, queden exempts de la necessitat
d’obtenir la llicència autonòmica tots els supòsits que
formin part de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei
19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització
del comerç i de determinats serveis.”
Disposició final vuitena
Modificació de la Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del
Parc Balear d’Innovació Tecnològica
L’article 2 de la Llei 2/1993 queda modificat de la manera
següent:
“Article 2
Als efectes d’aquesta llei s’entén per Parc Balear
d’Innovació Tecnològica l’actuació territorial amb àmbit
d’influència interinsular, amb la finalitat de crear i d’oferir,
en un conjunt unitari, sòl industrial, de serveis, recreacional
i comercial en un medi urbanitzat d’alta qualitat, que
constitueixi un marc adequat per a la implantació
d’activitats vinculades al desenvolupament de tecnologies
avançades i a la qualificació dels recursos humans.”
Disposició final novena
Deslegalització
D’acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena
de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes
Balears, les normes procedimentals que conté l’article 3
d’aquesta llei es poden modificar per mitjà d’una ordre de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’energia.

Disposició final desena
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 novembre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 8397/12, relativa a política general econòmica del
Govern, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, abans
de qualsevol desplegament de qualsevol iniciativa comercial, a
intentar el consens amb el sector comercial.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8477/12,
de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa
a privatització dels hospitals. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la valuosa
tasca d’anàlisi econòmica elaborada, sempre des del rigor
científic i la independència política, tant pel Centre de Recerca
Econòmica de Sa Nostra com pel Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears."

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8481/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pressuposts 2013 i crisi econòmica. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre 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.

Ordre de Publicació

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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5737/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a urbanitzacions en el litoral.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Alorda i
Gabriel Company.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de novembre 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 novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8483/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a policia tutor a Menorca.
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).
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 novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
D)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8489/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència sectorial
d'educació. (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8484/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mostra de cinema tradicional.
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

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

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8494/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013 (I). (BOPIB
núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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 novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8499/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a World Travel Market. (BOPIB núm. 72, de
9 de novembre de 2012).

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

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8497/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013 (IV).
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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 novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8487/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira World Travel Market.
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8498/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica. (BOPIB
núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

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

Ordre de Publicació

K)

N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8490/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei lingüístic de traducció de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8488/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació en idiomes als
treballadors del sector turístic. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).

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

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)

O)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8485/12,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la Llei de
règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats.
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8485/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013 (II).
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

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

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

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

M)

P)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8482/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport aeri. (BOPIB núm. 72,
de 9 de novembre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8491/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trobada de presidents de
l'euroregió Pirineus-Mediterrània. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).

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

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

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

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8348/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
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avantprojecte de llei de convivència escolar. (BOPIB núm. 70,
de 2 de novembre de 2012).
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Pere Rotger i Llabrés.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

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

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 9314/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
restabliment de la confiança de la ciutadania amb les
institucions públiques. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, rebutjà els Punts 1 a 5 i 7 de la Moció
RGE núm. 8397/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general econòmica del Govern.(BOPIB núm. 72, de
2 de novembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1 a 4 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

Punt 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

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

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8370/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013. (BOPIB
núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8496/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013 (III).
(BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2035/11, relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del
professorat a la societat (RGE núm. 8310/12).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, qui informà sobre
el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 8486/12.

2. COMISSIONS PARLAMENT

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre de 2012, no es debaté la pregunta esmentada,
de la diputada Hble. Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla transversal de formació per
a especialistes (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012),
atès que mitjançant l'escrit RGE núm. 9319/12, se'n solAlicità la
retirada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Validació del Decret Llei 11/2012, de 19 d'octubre, pel qual
es modifica la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de
l'activitat comercial a les Illes Balears.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
8507/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a recepció del senyal d'IB3 a Catalunya. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, després del debat corresponent, validà el
decret llei esmentat per 32 vots a favor, 24 en contra i cap
abstenció.
Sotmesa a votació la tramitació del decret llei de què es
tracta com a projecte de llei, fou rebutjada per 24 vots a favor,
32 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9216/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu de la
trama de corrupció. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Rebuig de l'escrit RGE núm. 8331/12, de solAlicitud de
dictamen del Consell Consultiu en relació amb el Projecte de
llei RGE núm. 5667/12.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2012, després de procedir al debat
corresponent, rebutjà l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, de solAlicitud de dictamen del Consell
Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei
RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia i d'altres activitats
(procedent del Decret Llei 7/2012), amb el resultat de 24 vots a
favor, 31 en contra i cap abstenció.

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

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a IB3 Ràdio i emissores
municipals. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9222/12, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a producció referida a
la ficció. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acords amb Mallorca Film
Commission. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació publicitària.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències fins el mes
d'octubre. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9224/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reportatges dels
serveis informatius. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de línia
política. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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del gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI); del
cap de Gabinet i del gabinet de Premsa.

J)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9214/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de debat. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Dia 14 de novembre de 2012
•

Del Sr. Conseller de Turisme i Esports, acompanyat del
secretari general; del cap de departament de Serveis
Comuns; dels directors generals de Turisme, de Ports i
Aeroports, i d'Esports; i de les caps de Gabinet i de Premsa.

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

•

De la Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social,
acompanyat de la secretària general; de la directora general
de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial; dels directors generals de Salut Pública i Consum
i del Servei de Salut; del secretari general del Servei de
Salut; del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials; de la directora de l'Institut Balear de la Dona;
dels subdirectors d'Infraestructures i Serveis Generals i
assistencial del Servei de Salut; del director d'Assistència
Sanitària del Servei de Salut; de les directores econòmica i
de Gestió, de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor i de
Gestió i Pressuposts; de la cap d'administració de la
Fundació Banc de Sang i Teixits, de la gerent de S'Estel i de
les caps de Premsa i de Gabinet.

•

Del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
acompanyat de les directores generals de Medi Rural i Marí,
i de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic;
dels directors gerents del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de l'Institut
Balear de la Natura (IBANAT), de l'Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI), i de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM); de les directores gerents de Serveis de Millora
Agrària (SEMILLA), de l'Institut de Biologia Animal
(IBABSA), i dels Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears (SITIBSA); dels directors generals de Recursos
Hídrics, d'Ordenació del Territori, d'Arquitectura i Habitatge
i de Transports; del director executiu de l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA); del director
d'Espais de Natura Balear; de la secretària general; del
secretari general adjunt; de la cap de Secretaria; de la cap de
Gabinet i del cap de Premsa.

•

Del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats,
acompanyat de la secretària general; de les directores
generals de Recursos Humans i de Cultura i Joventut; dels
directors generals de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional, i d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement; de les directores del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears i de l'Institut Balear de la
Joventut; del gerent de l'Institut d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals; del director de l'Institut d'Estudis
Baleàrics i de les caps de Gabinet i de Premsa.

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

Ordre de Publicació
K)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Consell assessor d'IB3.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixences del vicepresident i dels consellers del
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2013 (RGE núm. 8412/12).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 71, de 7 de novembre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:
Dia 13 de novembre de 2012

Dia 15 de novembre de 2011

•

•

Del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació, acompanyat de la secretària autonòmica de
Promoció Empresarial i d'Ocupació; de la secretària general;
dels directors generals de Pressupost i Finançament, de
Tresor i Política Financera, de Comerç i Empresa,
d'Indústria i Energia, i d'Innovació i Desenvolupament
Tècnic; de la directora general de Treball i Salut Laboral;

De Sr. Conseller de Presidència, acompanyat de la secretària
general; de les directores generals de Coordinació del
Govern, de Cooperació i Immigració, i de Relacions
Institucionals i Acció Exterior; dels gerents de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears i del Consorci
Centre Balears Europa; del director de l'Oficina de Control
Pressupostari; del gerent de Multimèdia de les Illes Balears,
SA i de les caps de Gabinet i de Premsa.
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•

Del Sr. Conseller d'Administracions Públiques, acompanyat
del secretari general; de les directores generals de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis,
i de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques; dels gerents de
l'Escola Balear d'Administració Pública i de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears; i de les caps de Gabinet
i de Premsa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2013 (RGE núm. 8412/12).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 71, de 7 de novembre
d'enguany, tengué lloc la compareixença del Sr. Director
general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat del gerent de l'ens, del cap de comptabilitat, de la
directora d'IB3 Televisió, del director d'IB3 Ràdio i del director
d'informatius d'IB3 Televisió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 9500/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 22 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9528/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 22 de novembre de 2012).
RGE núm. 9532/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 22 de novembre de 2012).
Palma, a 22 de novembre 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 preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-lniciativaVerds -Entesa
i Més per Menorca presenta les següents propostes de resolució
com a conseqüència del darrer debat relatiu a l'orientació
política general del Govern:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir el
desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi entre d'altres un límit del 4% del PIB en
l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el dret a decidir de la ciutadania de les Illes
Balears en aquelles qüestions que l'afecten de manera directa,
mitjançant la convocatòria d'una consulta popular sobre les
retallades de drets socials i serveis públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redreçar la política turística per corregir de manera
urgent l'escurçament de la temporada, així com a regular el "tot
inclòs" amb l'objectiu de generar sinèrgies entre l'activitat
hotelera i altres sectors productius i de serveis. Així com a fer
efectiu, amb la major celeritat possible, el traspàs als consells
insulars de la competència en matèria de promoció.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que coordini amb el Ministeri de Treball l'actuació dels
serveis de la Inspecció de Treball perquè els inspectors puguin
actuar contra els abusos laborals i les situacions irregulars que
es produeixen sobretot a les grans empreses de les Illes.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Parlament
que proposi una modificació del Reglament de la cambra perquè
les declaracions d'activitats, béns i rendes dels diputats i les
diputades autonòmics siguin públiques i estiguin penjades a la
web del Parlament. En concret, el Parlament de les Illes Balears
insta la Mesa del Parlament a lliurar la declaració d'activitats del
Sr. José Ramón Bauza a tots els grups de la cambra per poder
exercir les seves tasques de control.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prohibir
per llei la importació de residus a qualsevol de les nostres illes
i a promoure polítiques públiques de gestió dels residus
responsables amb el medi ambient i adients a la nostra condició
insular.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que exigeixi davant les instàncies de la UE que els tipus
d'interès dels préstecs procedents del Banc Central Europeu per
al sosteniment de les administracions públiques sigui de 1'1%,
independentment de la mediació de la banca privada.
8. El Parlament de les Illes Balears condemna la nova agressió
de l'Estat d'Israel contra el poble palestí, i insta el Govern de
l'Estat, la Unió Europea i la comunitat internacional a contribuir
a la resolució dialogada del conflicte i a revisar les relacions
amb Israel mentre aquest estat incompleixi les resolucions de
Nacions Unides i vulneri els drets humans.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia a suspendre de manera immediata els desnonaments
en execució de primers habitatges i a modificar la Llei
hipotecària amb l'objectiu de corregir el desequilibri existent en
benefici dels bancs i en detriment de les famílies.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar el traçat de tren fins a Artà en aplicació del
Pla Director de Transports de les Illes Balears i a exigir davant
el Ministeri de Foment el compliment del conveni ferroviari
amb les Illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir el diàleg amb els agents socials, així com els
diferents organismes estratègics de participació autonòmics,
com el Consell Econòmic i Social (CES) i el Consell de la
Joventut de les Illes Balears (CJIB).
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el menor temps possible, elabori i acordi amb
els consells insulars i ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per la llengua i la cultura pròpies d'aquestes
illes, derogant la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i tornant a formar part
de l'Institut Ramon Llull, institució dedicada a la projecció
exterior de la llengua i cultura catalanes a través de la qual s'ha
promocionat i divulgat els creadors de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència, una
modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi una tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.
15. El Parlament de les Illes Balears felicita les entitats i les
persones que s'han mobilitzat per expressar el seu rebuig al
tancament dels hospitals de Caubet i La Sang, així com a les
més de 80.000 persones signants en suport, que han aconseguit
que el Govern de les Illes Balears modifiqui el seu pla
d'equilibri econòmicofinancer, Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a la paralització del pla de viabilitat anunciat
per a aquests hospitals i a la negociació amb els sindicats i
colAlectius d'afectats per a l'elaboració d'un nou pla.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de xoc per reduir el preocupant
augment de les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques
i per a atenció especialitzada als hospitals de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els casos de
corrupció política i lamenta la imatge que, de l'exercici de la
gestió pública, transmeten les persones implicades en els
escàndols, en especial quan es mantenen en actiu durant les
investigacions judicials. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears lamenta la imatge que han transmès diversos consellers
del Govern. En conseqüència, insta el Govern i els grups
polítics a una reacció contundent per restablir la confiança dels
ciutadans en les institucions en uns moments tan difícils.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja que cap dona no
formi part del Consell de Govern de les Illes Balears i manifesta
la seva preocupació pel menyspreu cap a les dones que això
significa, d'acord amb la voluntat del Parlament expressada,
entre d'altres, a l'article 52 de la Llei 12/2006, per a la dona,
aprovada amb els vots de PP i d'UM.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de cooperació de
les Illes Balears que estableix que el 0,7% dels pressuposts
propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques i accions de
cooperació al desenvolupament.
20. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de la
quantia econòmica que el Govern de l'Estat destina en els
pressuposts generals de 2013 a l'aplicació de Llei de promoció
d'autonomia i atenció a la dependència i insta el Govern de les
Illes Balears que a la propera reunió del Consell Interterritorial
manifesti el seu rebuig i les conseqüències negatives que
aquesta decisió suposa per a les persones dependents de les
nostres illes i les seves famílies.
Palma, 22 de novembre de 2012.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta les
següents propostes de resolució com a conseqüència del debat
general sobre l'acció política i de govern de 2012.
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1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la concertació
social, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a fer
una política econòmica d'acord amb les necessitats dels
ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa dels interessos
d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat, i per tant a constituir
un grup de treball d'institucions, organitzacions i persones que
elaborin propostes de futur per a les Illes en els àmbits
econòmic, social i laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el Projecte de pressuposts de la comunitat de
les Illes Balears per a 2013 i el Pla econòmicofinancer de
reequilibri 2012-2014, i a presentar un nou pressupost i un nou
pla basats en una política fiscal progressiva, en polítiques de
reactivació econòmica i en el manteniment de l'estat del
benestar.
3. El Parlament de les Illes Balears reafirma la condició de
caràcter oficial de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tal i com estableixen el nostre Estatut d'Autonomia i la
Constitució Espanyola i, per tant, insta el Govern de les Illes
Balears que reformi la Llei de funció pública per tal d'adaptar-la
a aquesta realitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que exigeixi del Govern de l'Estat el compliment
estricte de l'actual model de finançament de les comunitats
autònomes, de manera que situï les Illes Balears a la mitjana de
finançament de les comunitats autònomes i plantegi una
negociació per a la reducció progressiva del dèficit fiscal.
5. El Parlament de les Illes Balears considera d'extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments, insta el
Govern d'Espanya a canviar la legislació en matèria hipotecària
per instaurar la dació en pagament i el lloguer social per unitats
de convivència amb situació objectiva de risc.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de les
nostres illes de lluita contra l'atur, amb tot un seguit de mesures:
• Habilitar els recursos econòmics que possibilitin acordar
mesures d'urgència per a l'accés al treball dels colAlectius
amb especials dificultats, joves i aturats de llarga durada
sense prestacions.
• Concertar amb els agents socials el Pla d'ocupació
2012-2016, amb l'objectiu d'establir les mesures necessàries
d'acció pública i privada que permetin assolir un compromís
públic de reducció de l'atur interanual i de l'atur dels joves
de les Illes Balears.
• Garantir l'existència del personal i dels mitjans necessaris
perquè el servei públic d'orientació pugui atendre com a
mínim el 60% dels treballadors en atur de les nostres Illes.
• Aportar 1'1,1% del PIB, en recursos propis destinats a
polítiques actives d'ocupació a les nostra comunitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar en el marc del Consell de l'economia social
i el treball autònom un pla de mesures que incideixin i
garanteixin la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i de l'economia
social.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar des de la concertació social i l'acord amb
ajuntaments i consells insulars, la reactivació del programa
d'Agents de Desenvolupament Local i elaborar un pla
extraordinari i urgent de contractació de treballadors en atur de
llarga durada que hagin esgotat les prestacions i tenguin
carregues familiars.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el diàleg amb el sector comercial i a aturar
les mesures de liberalització comercial que duen a terme des del
Govern fins que hi hagi un acord.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica 1/2007, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, les
inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat així
com a reclamar els 1.000 milions d'euros que deu l'Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pactar el Pla de viabilitat dels hospitals General i Joan
March amb els sindicats sanitaris, sense l'acomiadament de
treballadors.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a excloure els pacients del copagament dels serveis
sanitaris en el moment d'utilitzar-los, i a no aplicar-lo ni sobre
els serveis d'atenció mèdica, ni sobre serveis hotelers ni sobre
medicaments i farmàcia i, de la mateixa manera, a retirar de la
taxa per l'emissió de la targeta sanitària individual, taxa que no
millora l'atenció sanitària i suposa un copagament per l'accés
per rebre atenció sanitària.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la cartera de serveis i a mantenir el dret a la
protecció de la salut i a l'atenció sanitària a tots els ciutadans
espanyols i a tots els ciutadans estrangers que resideixen entre
nosaltres o ens visiten, tal i com estableix l'article 25.1 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment dels
temps de llistes d'espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari o a
una prova complementària, i considera prioritari millorar els
temps d'espera per accedir-hi, per això insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a iniciar amb urgència un pla de
xoc contra les llistes d'espera sanitàries.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir amb recursos propis la baixada dels recursos
econòmics que provenen de l'Estat per a 2013 en matèria de
política social, recursos que inclouen programes de prestacions
bàsiques socials que gestionen ajuntaments i consells insulars,
les prestacions econòmiques que cobren els cuidadors de
persones amb dependència a l'entorn familiar així com a fer-se
càrrec íntegrament de la seva quota de la Seguretat Social, per
tal que els cuidadors puguin gaudir d'una pensió.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses a Eivissa,
el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a Mallorca, en
centres sociosanitaris.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures d'atenció a majors i dependents que
incloguin: la garantia de totes les prestacions previstes a la
Cartera Bàsica de Serveis Socials 2011-2014, la rehabilitació
dels equipaments residencials de titularitat pública amb la
finalitat d'augmentar el nombre de places actuals per a persones
amb dependència reconegudes que no poden accedir al recurs
per manca de places residencials, així com també a incrementar
un 60% la concertació de les places de residències geriàtriques
i sociosanitàries, així com les lligades a centres de dia amb
consells i ajuntaments, i l'obertura immediata de la residència de
Sant Antoni de Portmany.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'aprovació d'un pla de suport al tercer sector
social 2013-2015 que millori els mecanismes per aconseguir un
compromís real i efectiu de tots els departaments implicats i que
creï un fons per a deutes de les administracions
públiques amb les entitats del tercer sector que donen atenció a
persones amb dependència o discapacitat.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en un pacte per la lluita contra la pobresa,
amb la participació i el consens dels colAlegis professionals, els
grups parlamentaris, els agents econòmics i socials i les entitats,
amb la finalitat de:
• Crear un sistema públic i fiable d'indicadors socials a la
nostra
• comunitat que permeti conèixer les dades socials més
rellevants
• com, entre d'altres, l'evolució de l'índex de pobresa a les IB.
• Establir polítiques transversals, que permetin totes les
persones viure en dignitat i amb les necessitats més bàsiques
cobertes.
• Establir el salari social a la nostra comunitat per donar
cobertura bàsica a tants de ciutadans que viuen ja a la nostra
comunitat en una situació d'extrema pobresa.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar l'avantprojecte de llei de convivència i escolar
i autoritat del professorat, així com a retirar també el Decret de
tractament integral de llengües.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats per a tots els
joves, visquin on visquin, els nous estudis i les noves titulacions
dins el camp de la Formació Professional per tal de lluitar
contra l'abandonament prematur i el fracàs escolar.
22. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
reforçar els plans d'acollida i de reforç per als estudiants amb
necessitats educatives derivades de condicions personals
específiques, per poder contribuir a un sistema d'ensenyament
realment inclusiu.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar impuls a la finalització de distints projectes de
caire educatiu a les distintes illes com són: nova seu de l'Escola
Oficial d'Idiomes d'Eivissa, licitació de l'ampliació de l'Institut
Ramis i Ramis de Maó, contractar les obres de construcció del

nou colAlegi d'Es Pratet i iniciar les obres del CEIP Son Macià
a Mallorca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar-se al dia dels pagaments pendents als centres
docents, en particular de les dotacions de manteniment als
centres docents i dels serveis complementaris: beques de
menjadors, llibres, beques als estudiants i deutes de transport
escolar, en el termini d'un mes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar l'autonomia municipal i insular en l'aplicació
de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei de
funció pública, i a respectar la decisió de cada institució d'exigir
el coneixement de la llengua catalana com a requisit en
cadascun dels llocs de treball que es consideri oportú.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar decididament per la política cultural, aturant
les retallades indiscriminades en aquest sector i impulsant un
paquet de mesures que inclogui: el manteniment de la presència
de les Illes Balears dins l'Institut Ramon Llull, el suport a la
conversió de l'Espai Mallorca en un nou Espai Illes a Barcelona
i el suport a les indústries culturals.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre posició enfront del contingut del Projecte de
llei de costes aprovat pel Govern d'Espanya per tal que
compleixi amb el precepte constitucional de protecció efectiva
del litoral.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar els aspectes inconstitucionals de la Llei
7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació
urbanística sostenible, i de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
Turisme de les Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar el compliment del Conveni ferroviari amb el
Ministeri de Foment, així com a continuar les obres del tren de
Manacor fins Artà.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a ampliar
els límits de la zona de protecció del Parc Nacional
Marítimoterrestre de Cabrera.
31. El Parlament de les Illes Balears rebutja que es permeti la
importació de fems, encara que arribi sota el nom de
combustible, des de fora de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per ser incinerats a Mallorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir un govern paritari.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears que compleixi amb la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats, i a aplicar la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears de 16 de novembre de 2007.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els seus consellers i alts càrrecs, exerceixin el
càrrec amb dignitat, humilitat, transparència i honradesa, tot
rebutjant la utilització de fons públics per activitats privades i
mantenint una actitud d'exemplaritat en la seva activitat.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un permanent diàleg i consens amb els
treballadors públics de l'administració autonòmica i amb els
sindicats, en relació amb qualsevol proposta o decisió que
suposi una reducció de drets laborals o un acomiadament (ERO)
del personal al servei de les Illes Balears o de qualsevol de les
seves empreses públiques o del sector públic instrumental.
36. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar la delegació territorial del Govern a l'illa de
Formentera.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a personar-se en totes les causes judicials de casos de
corrupció en les quals s'investiga la comissió de presumptes
delictes de prevaricació i malbaratament de cabals públics, entre
d'altres, comesos per responsables polítics de l'administració
autonòmica, i a reclamar els diners presumptament malbaratats.
38. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a acordar
per unanimitat amb els consells insulars la llei de finançament
dels consells, garantint mentrestant tot el finançament aprovat
el 2010, l'existent a la secció 32 més la quantia de les bestretes
establerta a la Llei de pressuposts de 2010 i aprovant un pla de
pagaments del deute global amb els consells insulars.
39. El Parlament de les Illes Balears rebutja la forma en què el
Govern de les Illes Balears exerceix les competències
d'iniciativa legislativa i potestat reglamentària, abusant dels
decrets lleis i furtant la funció legislativa del Parlament.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el diàleg amb els municipis, a complir amb
els seus compromisos econòmics i a mantenir el Fons de
Cooperació Local en els termes que estableix actualment la Llei
municipal i de règim local, en el sentit que cap municipi no
rebrà una quantitat inferior a la de l'any anterior, així com a
elaborar un pla de pagaments per fer front als deutes del Govern
amb els municipis.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a establir una programació
-tant a la ràdio com a la televisió- basada en la seva funció de
servei públic, en el rigor i la independència professionals, en la
defensa i la promoció -en totes i cadascuna de les emissions,
amb independència del seu contingut i format- de la llengua i la
cultura catalanes, pròpies de la nostra comunitat, i fonamentada
en el més absolut respecte a l'Estatut d'Autonomia i als principis
de la Llei reguladora de l'ens, sota els principis d'objectivitat,
pluralitat i independència política.
44. El Parlament constata la pèrdua de connectivitat aèria i
marítima de totes i cadascuna de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a exigir al Ministeri de Foment la
seva recuperació i a treballar -d'acord amb la ponència creada
per aquest parlament- per a l'aplicació efectiva del dret a una
connectivitat suficient, justa, eficient, estable i adequada quant
a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències a tots els ciutadans
de les Illes Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de
transport de què disposen la resta de ciutadans de l'Estat
Espanyol, fomentant així la competitivitat de la nostra
economia i la igualtat d'oportunitats.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb cada consell insular, estructuri
productes turístics basats en la diferenciació de cada illa,
especialment amb els que es desenvolupen a la temporada baixa
i d'hivern com ara turisme cultural i patrimonial, gastronòmic,
de salut i d'esport i de natura, així com el turisme de creuers
adaptat a cada realitat insular, productes tots ells d'especial
incidència econòmica en els períodes de menor activitat
turística.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans de Formentera
desenvolupant la Llei de transport marítim de les Illes Balears
a través del reglament previst que ha de permetre disposar d'un
transport amb Eivissa suficient i just en freqüències, horaris,
capacitat i preu.
Palma, 22 de novembre de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que elabori un calendari per fer efectiu el traspàs de les
competències pendents que l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears de 2007 atribueix als consells insulars, per tal que siguin
efectives durant aquesta legislatura, prioritzant el traspàs de
competències en matèria de turisme als consells insulars, tot
transferint els corresponents recursos humans, materials i
econòmics al Consell de Mallorca i al Consell de Formentera en
matèria d'ordenació turística així com la promoció turística als
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els organismes de participació i d'audiència
a la ciutadania que ha eliminat durant el darrer any, com són el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, el Consell Econòmic
i Social, l'Oficina del Defensor del Pacient i les oficines
d'atenció a les víctimes del delicte.

C)
D'acord amb el que preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta les
següents propostes de resolució com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política i de govern de l'any 2012.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció
per l'anunci del president del Govern d'un pla d'equilibri
financer per tal de mantenir en funcionament els hospitals
General i Joan March.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la nulAla actuació de
l'anterior govern en relació amb reclamar el finançament de
carreteres, i manifesta la seva satisfacció en relació amb el
compromís del Govern de l'Estat per tal d'abonar els 333
milions d'euros del Conveni de carreteres, reconegut a la
sentència del Tribunal Suprem.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern, dins
el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha confeccionat
(febrer 2012) el Pla d'internacionalització en el qual hi han
participat 30 tècnics de la conselleria i 50 associacions i
institucions. S'ha fet de manera conjunta i amb els esforços del
Govern, les Cambres de Comerç (de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX (Instituto Español de Comercio
Exterior). El Pla recull els principals accions, programes i
serveis que les institucions indicades duran a terme durant l'any
2012.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la Llei
d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de les
empreses i dels emprenedors a través de la societat de garantia
recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat per la llei i
gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38% més d'empreses i
s'han iniciat un 80% més de projectes d'emprenedors respecte
del període anterior a la llei. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que l'aportació de l'actual govern de les
Illes en el 2011 (5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un
75% del total de les aportacions efectuades en els darrers vuit
anys. A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors, per
fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les polítiques de reducció del sector
públic instrumental d'aquesta comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és pagant les
factures als proveïdors, així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata que el mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors, que va suposar injectar més de 842 milions d'euros
a l'economia de Balears, va significar un important estímul
econòmic per a les nostres illes, que va permetre abonar un total
de 245.000 factures.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual sistema
de finançament de les comunitats autònomes, aprovat pel
govern del president Rodríguez Zapatero, és injust i negatiu per
a les Illes Balears i dóna suport a totes les accions que s'estan
portant a terme per part del Govern de les Illes Balears
encaminades a la modificació de l'actual sistema de finançament
de les comunitats autònomes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar a la senda del compliment del dèficit i la
racionalitat de la despesa pública, garantia de futur, tot
mantenint els serveis públics essencials. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata el fracàs de les polítiques d'increment
de les despeses i d'increment exponencial de l'endeutament i del
dèficit, el final de la cultura de la subvenció i de
l'intervencionisme públic, i que aquestes polítiques han provocat
que dins els anys 2012 i 2013 s'hagi de dedicar més del 22% del
pressupost a amortització de deute i a pagament d'interessos.

Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de racionalització i de millora en la productivitat
obrin una nova forma d'entendre la política econòmica que
traspassa el protagonisme de la reactivació econòmica a la
iniciativa privada.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides destinades a
la construcció del Parc Bit de Menorca i el Pati de Sa Lluna, al
municipi d'Alaior, i del centre d'interpretació a S'Enclusa de
Ferreries, van ser gastades per pagar despesa corrent i de
personal.
10. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs rotund
del Pla de rehabilitació integral de la Platja de Palma de
l'anterior equip de govern, al qual es varen destinar més de 17
milions d'euros finalistes que no es varen traduir en cap millora
per als ciutadans, dels quals no ha quedat ni un euro per poder
invertir al dit àmbit, i insta el Govern de les Illes Balears a
auditar les partides que pel Govern d'Espanya foren destinades
al Consorci de la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat
i la legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.
11. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de Comptes,
en 2010 el 90% de les empreses públiques es trobaven en
situació de legalitat adversa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei que valori el sector
audiovisual com a sector estratègic a les nostres illes i fomenti
l'activitat empresarial en aquest sector.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que fa el
Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui el fet insular de la nostra comunitat i, en
conseqüència, es rebin compensacions per palAliar els
desavantatges territorials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a constituir un partit judicial a Formentera i a crear un jutjat de
primera instància a l'illa.
15. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que suposa
la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social dels
treballadors fixos discontinus per millorar una de les figures
contractuals més comunes en el nostre mercat de treball.
16. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és el
principal problema de les Illes Balears i que va augmentar de
forma alarmant durant l'anterior legislatura en 46.000 nous
aturats, i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant amb reformes legislatives i estructurals per facilitar la
creació d'ocupació per part de la iniciativa privada.
17. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les Illes
Balears des de tots els fronts amb la colAlaboració d'empreses,
treballadors, agents socials, fundacions, mútues i inspecció de
treball; i que fruit d'aquest treball Balears ha liderat la caiguda
de l'índex de sinistralitat laboral en el segon trimestre de l'any,
amb una baixada del 26% respecte del mateix període de 2011.
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18. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els anys
2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70 euros del fons
de foment de la contractació estable, cofinançat al 50% per la
Unió Europea, que va dirigit a la inserció laboral dels colAlectius
amb majors dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada,
majors de 45 anys, persones sense formació ... ).
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que el
passat dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va aprovar
una nova convocatòria d'aquestes ajudes per un total de 800.000
euros.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala gestió
la passada legislatura dels fons socials europeus que rebé el
SOIB han dut al bloqueig per part de la Unió Europea de 38
milions d'euros per irregularitats com ara no realitzar les tasques
descrites als manuals operatius, manca d'informació i orientació
als usuaris, manca de comprovació de pagaments, no fer revisió
ni seguiment dels resultats de les auditories fetes pels
organismes europeus ... Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç realitzat per tècnics i personal del
SOIB per tal d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven
sense fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros
pendents de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control
ni supervisió.
20. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
de maquillatge com ara el PLAN E per acabar amb l'atur son un
autèntic fracàs ja que el 96% dels treballadors van ser
acomiadats en acabar el projecte, es van finançar 32.000
projectes amb un cost de 13.000 milions d'euros i el 70% dels
expedients no varen acreditar necessitat pública d'inversió.
21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte de règim
jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les
Illes Balears, que mitjançant els principis de bona fe i de
llibertat, aconsegueixi un nou règim més eficaç.
22. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport al
Govern de les Illes Balears per la creació de la Central de
Contractació. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades de simplificació administrativa com són el
I Pla de simplificació administrativa, i la tramitació del nou
Decret de simplificació documental, i l'insta que continuï amb
aquesta tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i dóna
el seu suport al Govern de les Illes Balears per les mesures
adoptades com la centralització de la contractació de
l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de béns de
titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que continuï posant en
marxa mesures de racionalització.
23. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport al
Govern de les Illes Balears per la modificació de la Llei de
funció pública, que permet que el títol acreditatiu de
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.
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24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, impulsada pel Govern
d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears que adapti la
Llei de la bona administració i del bon govern al nou règim
normatiu.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació de
policies locals. Així mateix, el Parlament constata la gran tasca
que desenvolupa el policia tutor per combatre l'absentisme
escolar de menors a les nostres illes, i insta el Govern de les
Illes Balears que continuï impulsant aquesta figura policial.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant actuacions en el penya-segat del
port de Maó.
27. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima gestió de
l'ATB per part del govern del pacte que va generar un deute de
38 milions d'euros que va deixar greument afectats els comptes
de la Conselleria de Turisme.
28. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada política
de la Conselleria de Turisme en la millora de les condicions per
a la legalització de places turístiques, que ha fet possible
triplicar el nombre de places legalitzades en un sol any respecte
de les que varen ser legalitzades pel pacte al llarg de quatre
anys.
29.El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència del
govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5 milions
d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va posar en
perill la subsistència de dites empreses, l'estabilitat laboral dels
seus treballadors i la connectivitat marítima entre illes i de
Balears amb la península.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova Llei
del turisme:
• És l'element fonamental per incentivar l'activitat econòmica
en
• general i la turística en particular.
• Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i
mediambiental, la millora del producte, de la formació i de
la innovació.
• Que en nomès quatre mesos des de la seva aprovació ja ha
generat confiança i seguretat en empresaris i en el sector
turístic fins al punt que han estat presentats nombrosos
projectes de reformes d'allotjaments turístics per
incrementar la seva qualitat.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
amb la seva política de foment de creuers de petita i mitjana
eslora, en el marc dels ports d'àmbit autonòmic com activitat
turística, per la seva gran capacitat de creixement i font
important de creació de riquesa i de llocs de feina.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant per la celebració, en colAlaboració
amb el sector privat, d'esdeveniments esportius que suposin un
plus per al turisme, per a l'esport i que contribueixin a la
desestacionalització.
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33. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació del
Decret Llei de la Platja de Palma dóna un pas endavant per
prosseguir amb la revalorització integral de la Platja de Palma
a pesar de la greu crisi econòmica.

43. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
suposa la creació del comitè de coordinació aeroportuària per
avançar en la descentralització i la cogestió dels nostres
aeroports.

34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació en
matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa de
Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació, trobada,
formació, informació i impuls al municipalisme.

44. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
reformar la Llei de ports de les Illes Balears i la modificació del
seu reglament. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears en les mesures
de transport aeri i maritim presentades al Govern central.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de diversificació
i de promoció de l'activitat turística d'aquesta comunitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades a cercar
acords amb l'obertura de nous mercats turístics. Així mateix,
insta el Govern de les Illes Balears a especialitzar, diversificar
i enriquir l'oferta turística actual, impulsant una estratègia de
promoció que se centri en els productes turístics que ens
diferencien com a destinació i que ens ajudin a l'allargament de
la temporada turística.
37, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l'esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de les persones amb discapacitat.
38. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment i el Govern
de les Illes Balears, amb participació del Consell de Menorca
per a la creació i posada en marxa de l'Obligació de Servei
Públic del trajecte Madrid-Menorca; reconeix la seva ràpida
aprovació i dotació pressupostària; i agraeix l'esforç que s'està
fent perquè els tràmits finalitzin el més prest possible per a la
seva entrada en funcionament.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca realitzada
pel Govern central i el Govern de les Illes Balears per cercar
solucions, siguin l'OSP o altres, que també garanteixin la
connectivitat d'Eivissa a preus assequibles.
40. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
disposar d'una llei pròpia de la nostra comunitat autònoma en
matèria de mobilitat i transport terrestre.
41. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la mala
gestió duta a terme la passada legislatura del conveni ferroviari.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
la mala gestió realitzada en la passada legislatura amb la
societat pública TRAM BADIA, SA.
42. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica, econòmica i
jurídica de les obres dutes a terme la passada legislatura amb el
conveni ferroviari.

45. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
les principals institucions donin suport al projecte del corredor
ferroviari de la Mediterrània.
46. El Parlament de les Illes Balears constata que a la Comissió
Balear de Medi Ambient, quan va arribar el Partit Popular al
Govern, hi havia pendent de tramitació per part de la Comissió
777 projectes i que ara a l'actualitat hi ha 341 projectes
pendents, dels quals 225 són per falta de entrega de
documentació i altres per part del promotors.
47. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la redacció
del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa pionera en
aquesta iniciativa, per tal que es pugui començar a aplicar
durant el 2013 i serveixi de base per a la resta de les illes de la
comunitat.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
projecte de connexió de la dessaladora de Ciutadella per tal que
pugui subministrar aigua en xarxa a la resta de municipis de
Menorca i ajudar a resoldre el problema de clorurs i nitrats. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per interconnectar la
dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa
de l'illa.
49. El Parlament de les Illes Balears qualifica de "prioritari i
estratègic" aconseguir, per al sector agrícolaramader de la
comunitat, el reconeixement dels costs d'insularitat amb noves
fórmules de compensació i bonificació a la PAC 2014-2020; i
dóna suport a totes les actuacions dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears per aconseguir aquest objectiu.
50. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i mantenir
i prevenir incendis a les èpoques estivals.
51. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment del
govern anterior a l'hora d'executar el projecte de les pluvials
d'Alaior i insta el Govern de les Illes Balears a reiniciar les
actuacions per solucionar l'evacuació de les pluvials d'aquest
municipi.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la instalAlació de fondejos ecològics per
tal de preservar les praderies de posidònia.
53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents als
agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un deute de
10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de 2008:
5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000 del Pla de
Desenvolupament Rural i 1.800.000 de PROAGRO i
PROALFA.
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54. El Parlament de les Illes Balears constata que l'impagament
dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior govern suposen un
greu condicionament per a la política d'habitatge que
desenvolupa l'actual govern. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que durant l'anterior legislatura l'IBAVI
es va endeutar amb inversions inútils i innecessàries que
hipotequen les noves inversions.
55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa
del Govern de les Illes Balears per impulsar la primera Llei de
pesca autonòmica, amb els objectius de dotar el sector de la
pesca de Balears d'un marc normatiu que permeti la seva
ordenació i la regulaciò de l'activitat pesquera a les Illes Balears
en tot el seu procés, des de l'extracció fins a la comercialització.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
que el Projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, doni
un tractament diferenciat a l'illa de Formentera i possibiliti una
nova delimitació que serà més justa per als ciutadans d'aquesta
illa.
57. El Parlament de les Illes Balears constata l'important esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a terme les
obres, les millores i el manteniment dels centres educatius de les
Illes Balears així com l'esforç per fer efectius els pagaments
pendents amb els centres docents que provenien de l'anterior
legislatura.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a palAliar el dèficit històric que pateix l'illa d'Eivissa en
matèria d'infraestructures educatives amb la priorització del
projecte del nou IES de Santa Eulàlia des Riu, del Nou CP de Sa
Joveria de Vila, i de l'ampliació del CP de Santa Gertrudis. Així
mateix, quant a infraestructures culturals a Eivissa, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern central a obrir en breu el museu monogràfic de Puig
d'Es Molins d'Eivissa.
59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació Professional,
d'acord amb la demanda existent però seguint els criteris
d'optimització de recursos disponibles del Govern de les Illes
Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any 2011 el
govern del pacte d'esquerres només va fer efectives dues
mensualitats de les transferències amb la UIB i va deixar la
Universitat amb un greu problema de liquiditat. Contràriament,
la prioritat del govern actual ha estat pagar les despeses
nominatives a la Universitat de les Illes Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia i
transferència del coneixement amb mesures concretes realistes
i mesurables.
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62. El Parlament de les Illes Balears constata que l'anterior
govern va esperar quatre anys per treure una convocatòria de
recerca que ha hagut d'executar el govern actual per tal de donar
suport a quaranta grups de recerca durant tres anys, ja que els
anys 2009, 2010 i 2011 no hi va haver cap convocatòria.
63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència en els
centres escolars que després de més de 20 anys de legislació
sota un mateix model educatiu ha sofert una deterioració
progressiva.
64. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el Govern
de les Illes Balears al seu desenvolupament mitjançant el decret
pel qual es regula el tractament integral de les llengües en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
les activitats de formació del Centre de Referència Nacional en
Nàutica (Centre de la Mar) de Maó, i insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar les seves activitats.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a les
illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de passar
consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de l'Ibsalut.
67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat la despesa
sanitària amb una optimització dels recursos mitjançant mesures
com són la reducció de les estructures directives, la central de
compres, l'ús racional del medicament i l'ús racional
de les noves tecnologies dins l'àmbit sanitari públic.
68. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.
69. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el clima de
diàleg i consens amb les ONGD a través del Consell de
Cooperació i els altres òrgans de representació de les entitats.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
fent les reformes i a adquirir els compromisos necessaris per fer
viable la sanitat, per millorar la qualitat del nostre sistema i des
de la responsabilitat, protegir i enfortir la societat del benestar.
71. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que es
va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada legislatura
i que la falta de pagament dels deutes per part de l'anterior
govern ha deixat al límit entitats socials amb anys d'història en
la nostra comunitat i també ha perjudicat enormement els
consells insulars i els ajuntaments amb deutes que encara
arrosseguen de la legislatura passada. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears constata que la gestió econòmica que es va
fer de la Conselleria d'Afers socials la passada legislatura, de
totes aquelles partides que havien d'arribar als ajuntaments, ha
deixat a molts en una situació de fallida total.
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72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
treballant per preservar la Llei de dependència, per millorar la
qualitat i l'atenció a les persones dependents i a les seves
famílies, i per garantir sobretot la protecció a les persones que
presenten un grau de dependència molt més greu i dóna suport
a la decisió del Govern de les Illes Balears d'incrementar la
partida econòmica destinada a la dependència en el pressupost
de l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a continuar prioritzant els colAlectius més vulnerables
com són les persones dependents i amb discapacitat, els menors
i les famílies, atenent, salvaguardant i protegint els seus drets,
malgrat la greu situació econòmica.
73. El Parlament de les Illes Balears constata que la nefasta
gestió sanitària dels passats quatre anys és responsable de
l'elevadíssim endeutament que supera el 800 milions i quasi ha
dut a la fallida del sistema sanitari.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
lluitant de forma decidida per fer baixar les xifres de les llistes
d'espera amb mecanismes que millorin la gestió i no a costa de
continuar endeutant-se com era habitual a la passada legislatura.
75. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades actuals,
constata que les mesures dutes a terme pels actuals responsables
de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir el dèficit de
l'esmentat organisme, i insta el Govern a continuar amb aquesta
política d'eficiència i bona gestió.
76. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats socials
les tasques que duen a terme complementant la feina de
l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt reduït
atenent moltes persones.
77. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel Govern que
minimitza el seu impacte sobre les petites i mitjanes empreses
del sector del comerç, a més a més dóna suport a la posada en
marxa del Pla per a la millora estratègica i dinamització dels
petits i mitjans comerços dels municipis de les Illes Balears.
78. El Parlament de les Illes Balears constata que a l'anterior
legislatura el Govern de les Illes Balears no posà en marxa cap
mesura concreta per afavorir la inserció laboral dels joves i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a dissenyar un pla
d'ocupació juvenil per fer front a un dels problemes principals
de la nostra societat, l'atur juvenil. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar
i implantar la formació professional dual afavorint les
pràctiques en empreses durant tot el període de formació per tal
de millorar les condicions d'ocupació dels joves.
Palma, 22 de novembre de 2012.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9429/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
5737/11, relativa a urbanitzacions en el litoral. (Mesa de 21
de novembre de 2012).
Palma, a 21 de novembre 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. 5737/11, relativa a urbanitzacions en
el litoral, la moció següent.
Urbanitzacions en el litoral
Primer. El Parlament de les Illes Balears confia en la prompta
demolició dels 68 apartaments ilAlegals executats a Ses Covetes
a l'empara de la llicència 59/92 de l'Ajuntament de Campos, i,
en tot cas, que sigui efectiva abans de dia 15 de maig de 2013,
tal i com ordena la interlocutòria de 13 de novembre de 2012
del Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa
Administrativa.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries perquè no
s'executin noves urbanitzacions en el litoral de les Illes Balears.
El Govern no consentirà, en cap cas, la transformació
urbanística d'espais actualment protegits, incloses les àrees
d'especial protecció classificades per la Llei d'espais naturals,
d'acord amb els seus annexos (Lleis 1/91, 1/00 i 4/08).
Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a protegir Ses Variades a l'illa d'Eivissa, respectant
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears núm. 00719/2008, de 9 de desembre de 2008.
Quarta. El Parlament de les Illes Balears celebra la protecció
d'Es Trenc que va suposar la Llei 3/84, de 31 de març, i la de
L'Almudaina d'Andratx de la Llei 1/2000, de 19 de març, de
modificació de la Llei d'espais naturals, i considera molt
desafortunades les manifestacions del Sr. Conseller de Medi
Ambient de qualificar-ho com "capritxos" d'un grup
parlamentari.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a atendre el requeriment del Govern de l'Estat i a derogar
la disposició addicional primera de la Llei 7/2012, de 13 de
juny.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Consell de Mallorca a adoptar les mesures
escaients per no permetre la transformació urbanística d'uns
terrenys a Sa Ràpita on s'hi pretén un hotel i camp de golf a
l'altra banda de la carretera que fa de partió a l'ANEI i LIC d'Es
Trenc-Salobrar de Campos.
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Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a retirar el projecte de llei de modificació de la Llei de costes en
tramitació a les Corts Generals.
Palma, a 4 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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Decret d'alzinars
Té intenció el Sr. Conseller de Medi Ambient modificar el
decret d'alzinars? En cas afirmatiu, en quin sentit? Afectarà la
urbanització de ShangrilAla?
Palma, a 5 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8403/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a decret d'alzinars. (Mesa de 14 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8463/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
uniformes de la Policia Local. (Mesa de 14 de novembre de
2012).
RGE núm. 8492/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Mesa municipal de turisme. (Mesa de 14 de novembre de
2012).

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.
Cost dels uniformes de la Policia Local
Quin serà el cost total del canvi d'uniformes de la Policia
Local dels diferents municipis de les Illes Balears?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

RGE núm. 8493/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comercialització turística d'habitatges. (Mesa de 14 de
novembre de 2012).

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

RGE núm. 8509/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subvenció a l'escorxador de Palma. (Mesa
de 14 de novembre de 2012).

Mesa municipal de turisme
Quantes vegades s'ha reunit la Mesa municipal de turisme?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 8510/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subvenció a l'escorxador de Palma, II.
(Mesa de 14 de novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)

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 escrita.

A)

Comercialització turística d'habitatges

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el resultat de les campanyes destinades a
combatre la comercialització turística d'habitatges?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3728

BOPIB núm. 74 - 23 de novembre de 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 8516/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8517/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

Subvenció a l'escorxador de Palma
Atès que el Govern a través de la conselleria aporta una
subvenció anual a la gestió de l'escorxador de Palma, té previst
el Govern subvencionar també la gestió dels escorxadors de la
part forana?
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 8518/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Turisme i Esports amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8519/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 8520/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8521/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

Subvenció a l'escorxador de Palma, II
Atès que la Conselleria d'Agricultura ha decidit completar
la subvenció que destina l'Ajuntament de Palma a l'escorxador
de Palma, ha iniciat les gestions el Govern per arribar a
convenis o acords amb els ajuntaments de Manacor, d'Inca i de
Felanitx per als escorxadors respectius?
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8513/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8514/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8515/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8522/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 8523/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Agència de Turisme de les Illes Balears amb Pontmolins,
SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8524/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Agència Tributària de les Illes Balears amb Pontmolins,
SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8525/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Balears Telemàtica, SA (BITEL) amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8526/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de CAIB Patrimoni, SA amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8527/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
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RGE núm. 8528/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
del Consorci de Transports de Mallorca amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8540/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'IBISEC amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8529/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8541/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Dona amb Pontmolins, SL. (Mesa de
21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8530/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Escola d'Administració Pública amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8542/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8531/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8543/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Natura amb Pontmolins, SL. (Mesa de
21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8532/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'Espais de Natura Balears amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21
de novembre de 2012).
RGE núm. 8533/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de FOGAIBA amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre
de 2012).
RGE núm. 8534/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8535/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de GESMA amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8544/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8545/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Pontmolins, SL. (Mesa de
21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8546/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8547/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8536/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8548/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears
(IQUA) amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8537/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Gestió Urbanística de Balears, SA amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8549/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'ISBA amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8538/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la IATB amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8550/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Multimèdia de les Illes Balears, SA amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8539/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'IBAVI amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

RGE núm. 8551/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
del Palau de Congressos de Palma, SA amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8552/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Parc Bit Desenvolupament, SA amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
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RGE núm. 8553/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Ports de les Illes Balears amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21
de novembre de 2012).
RGE núm. 8554/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA
amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8555/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Ràdio de les Illes Balears, SA amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de SEMILLA amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 8558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8559/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
del Servei de Salut de les Illes Balears amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8561/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8562/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Televisió de les Illes Balears, SA amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8564/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Tramvia de la Badia de Palma, SA amb Pontmolins, SL.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8565/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Fundació Balears a l'Exterior amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8566/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) amb Pontmolins, SL. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 8567/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears amb Pontmolins,
SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8568/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 8569/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica
amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8570/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible amb
Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 8571/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Fundació per al Suport i Promoció de l'Esport BalearIllesport amb Pontmolins, SL. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9317/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
d'IMSERSO (I). (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9318/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
d'IMSERSO (II). (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9321/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a xarxa balear
d'investigadors de malalties d'esquena. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9329/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interlocutor directe amb
les associacions de malalts. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9330/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a coordinador municipal
de salut. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dependència, octubre
2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9332/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs, octubre 2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
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RGE núm. 9333/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció
precoç del càncer de mama, octubre 2012. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9336/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Es Fusteret, octubre
2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9337/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Es Mussol, octubre 2012.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9338/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Es Pinaret, octubre 2012.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9339/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a centre socioeducatiu
d'incorporació social, octubre 2012. (Mesa de 21 de novembre
de 2012).
RGE núm. 9340/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada a Es Fusteret,
octubre 2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9341/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada a Es Mussol,
octubre 2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9342/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada a Es Pinaret,
octubre 2012. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9343/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada al centre
socioeducatiu d'incorporació social, octubre 2012. (Mesa de
21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
fulletons de la campanya de prevenció del mosquit tigre. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació dels fulletons de la campanya de prevenció del
mosquit tigre. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediment d'adjudicació dels fulletons de la campanya de
prevenció del mosquit tigre. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
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RGE núm. 9370/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres a la
xarxa d'instalAlacions juvenils. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
d'SFM al tren de Llevant. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9393/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PADI (I).
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9394/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PADI (II).
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9395/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PADI
(III). (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9396/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (I). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9397/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (II). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9398/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (III). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9399/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (IV). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9400/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (V). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9401/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
joves a centres educatius (VI). (Mesa de 21 de novembre de
2012).
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Contractes de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.

Contractes de la Conselleria de Presidència amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.

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.
Contractes de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Contractes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicaune l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Contractes de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Turisme i
Esports amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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.

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.
Contractes de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb l'empresa
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Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat l'Agència Balear de l'Aigua i de
la Qualitat Ambiental amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicaune l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Contractes de l'Agència de Turisme de les IB amb Pontmolins,
SL
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Turisme de les
Illes Balears amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de l'Agència de Cooperació Internacional de les IB
amb Pontmolins, SL

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.
Contractes de l'Agència Tributària de les IB amb Pontmolins,
SL
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les Illes
Balears amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Pontmolins,
SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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

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

Contractes de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) amb
Pontmolins, SL

Contractes de l'Agència de Qualitat Universitària de les IB
(AQUIB) amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telemàtica,
SA (BITEL) amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de l'EPRTVIB, SA amb Pontmolins, SL

Contractes de CAIB Patrimoni, SA amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicaune l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

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.

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.

Contractes de la Comissió de Medi Ambient de les IB amb
Pontmolins, SL

Contractes de l'Escola Balear d'Administració Pública amb
Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat la Comissió Balear de Medi
Ambient de les Illes Balears amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear d'Administració
Pública amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
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.
Contractes del Consorci de Transports de Mallorca amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat el Consorci de Transports de
Mallorca amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Contractes de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les IB
(ESADIB) amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes d'Espais de Natura Balear amb Pontmolins, SL

Contractes de GESMA amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat Espais de Natura Balear amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat GESMA amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

AE)
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.

Contractes de FOGAIBA amb Pontmolins, SL

Contractes de Gestió d'Emergències de les IB (GEIBSAU) amb
Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat FOGAIBA amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les IB
amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat el Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de Gestió Urbanística de Balears, SA amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat Gestió Urbanística de Balears,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AJ)
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.

Contractes d'IATB amb Pontmolins, SL

Contractes de l'Institut Balear de la Dona amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat IATB amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Institut balear de la Dona amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AK)
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.

Contractes de l'IBAVI amb Pontmolins, SL

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut amb Pontmolins,
SL

Quins contractes ha realitzat l'IBAVI amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AL)
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.

Contractes de l'IBISEC amb Pontmolins, SL
Contractes de l'Institut Balear de Natura amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat l'IBISEC amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de Natura amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AP)
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.

Contractes de l'Institut Balear d'Estadística de les IB
(IBESTAT) amb Pontmolins, SL

Contractes de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA amb
Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear d'Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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.

AQ)
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.

Contractes de l'Institut d'estudis Baleàrics amb Pontmolins, SL

Contractes de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les IB
(IQUA) amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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.
Contractes de l'Institut d'Innovació Empresarial de les IB amb
Pontmolins, SL

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes d'ISBA amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat ISBA amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AV)
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.

Contractes de Multimèdia de les IB, SA amb Pontmolins, SL

Contractes de Ports de les IB amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes Balears,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat Ports de les Illes Balears amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AX)
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.

Contractes de palau de Congressos de Palma, SA amb
Pontmolins, SL

Contractes de Promocions Comunitat Autònoma de les IB, SA
amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat Palau de Congressos de Palma,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA amb l'empresa Pontmolins,
SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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 l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Contractes de Parc BIT Desenvolupament, SA amb Pontmolins,
SL

Contractes de Ràdio de les IB, SA amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat Parc BIT Desenvolupament,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Quins contractes ha realitzat Ràdio de les Illes Balears, SA
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BC)
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.

Contractes de SEMILLA amb Pontmolins, SL

Contractes de Serveis d'Informació Territorial de les IB, SA
amb Pontmolins, SL

Quins contractes ha realitzat SEMILLA amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat Serveis d'Informació Territorial
de les Illes Balears, SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicaune l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes del Servei d'Ocupació de les IB (SOIB) amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb Pontmolins,
SL
Quins contractes ha realitzat Serveis Ferroviaris de Mallorca
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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 l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Contractes del Servei de Salut de les IB amb Pontmolins, SL
Contractes de Televisió de les IB, SA amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat el Servei de Salut de les Illes
Balears amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quins contractes ha realitzat Televisió de les Illes Balears,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BI)

Contractes de Tramvia de la Badia de Palma, SA amb
Pontmolins, SL

Contractes de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència
i Promoció de l'Autonomia Personal de les IB amb Pontmolins,
SL

Quins contractes ha realitzat Tramvia de la Badia de Palma,
SA amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Quins contractes ha realitzat la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne
l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen
adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Fundació Balears a l'Exterior amb Pontmolins,
SL
Quins contractes ha realitzat la Fundació de Balears a
l'Exterior amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació d Turisme (CIDTUR) amb
Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Fundació d'Investigació Sanitària de les IB
Ramon Llull amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Fundació IB per a la Innovació Tecnològica
amb Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per a
la Innovació Tecnològica amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Contractes de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible
amb Pontmolins, SL

Turisme d'IMSERSO (II)

Quins contractes ha realitzat la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible amb l'empresa Pontmolins, SL?
Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la quantitat per la
qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quantes places turístiques hi ha ofertes a cadascuna de les
Illes per a l'acollida i la contractació del turisme d'IMSERSO
2012-2013?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractes de la Fundació per al Suport i Promoció de l'Esport
Balear-Illesport Pontmolins, SL
Quins contractes ha realitzat la Fundació per al Suport i
Promoció de l'Esport Balear-Illesport amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicau-ne l'objecte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es varen adjudicar.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Sr. Conseller de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Turisme d'IMSERSO (I)
Quina és la contractació avui del turisme d'IMSERSO a
cadascuna de les Illes?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

BP)
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 Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Xarxa balear d'investigadors en malalties d'esquena
Quin és el motiu pel qual una subvenció que té com a
objectiu la Xarxa balear d'investigadors en malalties d'esquena
es gestioni des de la Conselleria de Presidència?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interlocutor directe amb les associacions de malalts
Mantindrà el conseller de Salut, Família i Benestar Social la
figura de l'interlocutor directe amb les associacions de malalts?
Si la resposta és afirmativa, amb quines funcions?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Coordinador municipal de salut
Mantindrà el conseller de Salut, Família i Benestar Social la
figura del coordinador municipal de salut? Si la resposta és
afirmativa, amb quines funcions?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dependència, 2012
Quina quantitat econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes d'octubre de 2012?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'octubre de 2012?

BU)
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.
Programa de detecció precoç del càncer de mama, octubre 2012
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes d'octubre de 2012?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes d'octubre
de 2012?

BV)
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.

De la quantia total de la nòmina d'octubre de 2012 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Es Fusteret, octubre 2012

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes d'octubre de 2012?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes d'octubre de 2012?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
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.
Interrupció voluntària de l'embaràs, octubre 2012
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'octubre de 2012?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes d'octubre de 2012 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'octubre i
amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret? Detall per
setmana.
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Es Mussol, octubre 2012
Quants de menors han estat ingressats en el mes d'octubre i
amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol? Detall per
setmana.
Palma, a 12 de novembre 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.

BY)
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.

CB)
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.

Es Pinaret, octubre 2012

Estada a Es Mussol, octubre 2012

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'octubre i
amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'octubre?

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

Palma, a 12 de novembre 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.
BZ)
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.

CC)
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.
Estada a Es Pinaret, octubre 2012

Es Fusteret, octubre 2012
Quants de menors han estat ingressats en el mes d'octubre i
amb quina mesura judicial en el centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'octubre?
Palma, a 12 de novembre 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.
CA)
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.

CD)
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.
Estada al centre socioeducatiu d'incorporació social, octubre
2012

Estada a Es Fusteret, octubre 2012
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes d'octubre?
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes d'octubre?
Palma, a 12 de novembre 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.

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

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

Cost dels fulletons de campanya de prevenció del mosquit tigre

Obres a la xarxa d'instalAlacions juvenils

Quin cost ha tingut l'edició de 40.000 fulletons de la
campanya de prevenció del mosquit tigre de la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic?

Quines són concretament les obres considerades necessàries
per al compliment de la seguretat de les instalAlacions i del seu
bon funcionament de la xarxa d'instalAlacions juvenils que s'han
realitzat i projectat durant l'any 2012, segons resposta de la
conselleria de 28 de setembre de 2012, indicant instalAlació a la
qual afecta i cost de l'obra?

Palma, a 13 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 13 de novembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Adjudicació dels fulletons de campanya de prevenció del
mosquit tigre
A quina empresa s'ha adjudicat l'edició de 40.000 fulletons
de la campanya de prevenció del mosquit tigre de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Obres d'SFM al tren de Llevant
Quines actuacions té previstes SFM a les obres inacabades
del tren de Llevant?
Palma, a 13 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 13 de novembre 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.

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

CJ)

Procediment d'adjudicació dels fulletons de campanya de
prevenció del mosquit tigre

PADI (I)

Quin procediment s'ha seguit per adjudicar l'edició de
40.000 fulletons de la campanya de prevenció del mosquit tigre
de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic?

Palma, a 13 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

L'any 2011 quants nins i nines podrien acollir-se al PADI,
per any d'edat?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
PADI (II)
L'any 2011 quants nins i nines varen acollir-se al PADI, per
any d'edat?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
PADI (III).
L'any 2011 quina cobertura va tenir el PADI, per any d'edat?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes joves a centres educatius (III)
Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant el 2010?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes joves a centres educatius (IV)
Relació dels centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenia consultes joves durant el 2010.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes joves a centres educatius (I)
Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant el 2009?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes joves a centres educatius (V)
Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant el 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Consultes joves a centres educatius (II).
Relació dels centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenia consultes joves durant el 2009.

Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 9465/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
borsa de consultors especialistes en internacionalització.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9466/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb la UIB. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

Consultes joves a centres educatius (VI)
Relació dels centres educatius i/o instituts de secundària on
el Servei de Salut tenia consultes joves durant el 2011.
Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 9467/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa Viu la cultura. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9468/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de drenatge de l'autovia d'accés a l'aeroport d'Eivissa.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9469/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució judicial en relació amb l'elecció dels membres del
Consell de direcció d'IB3. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
RGE núm. 9450/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Iberia. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9451/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a hivern i hotels tancats. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9459/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei d'ordenació del
transport marítim de les Illes Balears. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9460/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió amb els comitès de desenvolupament de rutes. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mercat
turístic rus a les Illes Balears. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9462/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressuposts 2013. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

RGE núm. 9470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Eivissa a
FITUR. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9471/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aval pels
centres que optin pel català. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9472/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
consells insulars i ajuntaments. (Mesa de 21 de novembre de
2012).
RGE núm. 9473/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprofitament privat a l'atenció sanitària. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9474/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imatge de
les Illes Balears. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9475/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a clima de diàleg. (Mesa de 21 de novembre de 2012).
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 9463/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
sobre dret civil. (Mesa de 21 de novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9464/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou IES de Santa Eulàlia del Riu. (Mesa de 21 de novembre de
2012).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Iberia
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per conèixer l'efecte que tindrà a les Illes l'ERO
anunciat per Iberia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mercat turístic rus a les Illes Balears
Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'evolució del
mercat rus a les Illes Balears?

Hivern i hotels tancats

Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel J, Martí i Ballester.

Què ha fet el Govern de les Illes Balears per evitar que
aquest hivern sigui el de més hotels tancats de la història?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al 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.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pressuposts 2013
Per quina via s'ha produït l'ajust als nous pressuposts
prevists per a l'any 2013?

Llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Sr. Delgado, quan pensa aprovar el decret que permeti
desenvolupar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació
del transport marítim de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Reunió amb els comitès de desenvolupament de rutes
Podria explicar el conseller de Turisme la darrera reunió
duta a terme dels diferents comitès de desenvolupament de rutes
de cada aeroport insular?

Formació sobre dret civil
Ens pot explicar el Govern el conveni de colAlaboració en
matèria de formació sobre dret civil signat entre la Conselleria
d'Administracions Públiques, la UIB i el CGPJ?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Viu la cultura
Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats del programa "Viu la cultura per al curs 20122013"?

Nou IES de Santa Eulàlia del Riu

Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Manuel J, Monerris i Barberá.

Què suposarà per a Eivissa la signatura del conveni per a la
construcció del nou IES de Santa Eulàlia del Riu?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 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.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Projecte de drenatge de l'autovia d'accés a l'aeroport d'Eivissa
En quina fase es troba el projecte de drenatge OD2 de
l'autovia del nou accés a l'aeroport d'Eivissa?

Borsa de consultors especialistes en internacionalització

Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

En què consisteix la borsa de consultors especialistes en
internacionalització posada en marxa recentment?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Resolució judicial en relació amb l'elecció dels membres del
Consell de direcció d'IB3
Quina valoració fa el conseller de Presidència de la resolució
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, de 31 d'octubre de 2012, relativa a
l'elecció dels membres del Consell de Direcció d'IB3?

Quina colAlaboració obri el Govern amb la Universitat de les
Illes Balears per al foment dels emprenedors, la
internacionalització i la innovació?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.

Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 19 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Eivissa a FITUR
Comptarà Eivissa a FITUR amb el suport econòmic de
l'ATB per a la seva promoció diferenciada tal com va fer a la
World Travel Market?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 de novembre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

Imatge de les Illes Balears
Sr. Portaveu del Govern, creu vostè que és bona la imatge
que ha transmès el Govern de les Illes Balears aquestes darreres
setmanes, a través de les actuacions dels seus consellers que
s'han conegut pels mitjans de comunicació?

Aval per als centres que optin pel català
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Segons el nou decret, els centres que optin pel català
necessitaran l'aval del 65% del cens de matriculats?, per què
aquest percentatge?
Palma, a 19 de novembre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.
Deute amb consells insulars i ajuntaments

Clima de diàleg
Per quin motiu no li interessa establir un clima de diàleg
social, econòmic, polític per afrontar la sortida de la crisi?
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Fins quan troba el vicepresident econòmic que podran
aguantar els consells insulars i els ajuntaments sense que el
Govern els pagui el deute contret?
Palma, a 19 de novembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Q)

RGE núm. 9411/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ERO
d'Iberia (I), a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).

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

RGE núm. 9412/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ERO
d'Iberia (II), a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Aprofitament privat a l'atenció sanitària
Pensa la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
sonar aprofitament privat a l'atenció sanitària?
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RGE núm. 9413/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ERO
d'Iberia (III), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9414/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ERO
d'Iberia (IV), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9412/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ERO
d'Iberia (V), a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 21 de novembre de 2012).

Palma, a 16 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

RGE núm. 9419/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a vídeo de Cabrera (1), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a vídeo de Cabrera (2), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).

Com afecta a cada illa la baixada del 15% dels vols i la
retirada de 25 avions d'Iberia?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Palma, a 21 de novembre 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
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.
ERO d'Iberia (IV)
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.

Afecta a les nostres illes les activitats de manteniment i
handling que vol suprimir Iberia per ser, diuen, deficitàries?
Palma, a 16 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

ERO d'Iberia (I)
Com afectarà a cadascuna de les nostres illes l'ERO d'Iberia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

E)

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.

B)

ERO d'Iberia (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 oral davant la Comissió de
Turisme.

El termini de negociació és fins al 31 de gener de 2013.
Ajudarà el Govern de les Illes a la negociació a favor dels
treballadors d'Iberia de la nostra comunitat?

ERO d'Iberia (II)
Quants treballadors afectats dels 4.500 llocs de feina que es
volen suprimir a Iberia -recordem que suposen el 22,5% del
total de la plantilla- són de les Illes Balears?

Palma, a 16 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

A)

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

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

Vídeo de Cabrera (1)

Llei d'activitats

Quines modificacions es tenia o es té previst efectuar al
vídeo referent a Cabrera?

El passat mes d’octubre el Conseller d’Administracions
Públiques presentà l’avantprojecte de llei de règim jurídic per
a la instalAlació, l’accés i l'exercici d’activitats a les Illes
Balears. Aquest avantprojecte de llei representa un canvi de
mentalitat tant en el mateix funcionament de l’Administració
com en l’activitat econòmica. Es passa d’una filosofia
intervencionista i de control previ, a una filosofia basada en la
bona fe dels emprenedors i dels empresaris, i la inspecció
posterior. Es tracta de fer una llei amb la qual es proporcioni
més llibertat i més responsabilitat.
D’aquesta manera el titular i el tècnic de part seran els
responsables que l’activitat compleixi la normativa; i per la seva
banda, l’Administració farà els controls necessaris per garantir
el compliment de la norma i detectar activitats clandestines.

Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Vídeo de Cabrera (2)
Té constància el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de si s'han fet o es té previst fer modificacions d'altres vídeos
educatius?

A més a més aquesta norma és pionera a l’Estat Espanyol
per ser la primera llei que integra activitats, espectacles i obres;
es fusionen l’expedient d’obres i el d’activitats en un sol i es
garanteix més coordinació administrativa i tècnica, amb la qual
cosa es millora en eficiència amb la eliminació de tràmits
duplicats i a vegades contradictoris.
Per tots aquests motius:

Palma, a 16 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei d'activitats, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 21 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9406/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acció urgent per garantir el turisme d'IMSERSO a
Menorca, amb tramitació davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
RGE núm. 9407/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació d'autobusos d'Eusebi Estada, amb tramitació
davant la Comissió d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
(Mesa de 21 de novembre de 2012).
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
regular un nou règim en relació amb la instalAlació, l'accés i
l'exercici d’activitats i, en conseqüència dóna el seu suport a
l’avantprojecte de llei de règim jurídic per a la instalAlació,
l’accés i l'exercici d’activitats a les Illes Balears, elaborat pel
Govern de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei que proporcioni, entre
d’altres, una major llibertat i més responsabilitat als
emprenedors de les nostres illes i, en conseqüència, estableixi
el principi de bona fe dels emprenedors i dels empresaris
regulant un sistema d'inspecció posterior quant a la instalAlació,
l'accés i l'exercici de les activitats.
Palma, a 12 de novembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Acció urgent per garantir el turisme d'Imserso a Menorca
El retard en l’inici del programa d’Imserso pot tenir
conseqüències molt negatives per a les nostres illes, el fet que
comenci a mitjans novembre, el retard en la decisió, ha provocat
que diferents establiments hotelers tanquin les seves portes i
siguin molt menys les places ofertes per acollir als turistes de
l’Imserso. A Menorca de les 2.000 places ofertes l’any passat
per garantir 24.000 pernoctacions, avui són sols 300 places, el
que fa perillar l’oportunitat que ens dóna el turisme d’Imserso
a la nostra economia insular.

Atès que aquest aparcament és molt utilitzat pels residents
de l'esmentat barri de Palma fora de l'horari de pagament de
l'ORA, ja que aquesta és una zona amb mancança de places
d'aparcament tenint en compte que la seva eliminació sense
donar cap alternativa els suposarà importants molèsties.
Considerant que seria possible que es reservàs una part
d'aquest solar per a aparcament de residents com s'ha fet fins
ara.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta els Serveis Ferroviaris
de Mallorca a arribar a un acord amb l'Ajuntament de Palma per
tal que una part de l'aparcament de l'antiga estació d'autobusos
d'Eusebi Estada es mantingui com a aparcament per als
residents del barri.

Hi ha disponibles 181.000 pernoctacions a les nostres illes,
i 24.000 a Menorca, és fonamental garantir-les i executar-les,
per l’impacte que tenen sobre l’economia, els llocs de feina i tot
tipus d’activitat econòmica que es mou al seu entorn, transport,
restauració, comerç,… De fet el turisme d’Imserso és l’activitat
desestacionalitzadora més eficient a les nostres illes, i garanteix
alhora la necessària connectivitat amb la península.
Però és més, si aquest any no cobrim les places i
pernoctacions assignades, podem perdre l’any que ve la mateixa
quota que aquest any no cobrirem, per tant l’impacte de la seva
no cobertura és més gran i impossible d’assumir.

Palma, a 13 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

És per tots aquests motius, vistes la dificultat de Menorca de
garantir la cobertura de les pernoctacions assignades i la manca
de treball i resposta de les autoritats turístiques insulars, que el
Grup Socialista al Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a treballar pel compliment a totes
les illes de la nostra comunitat dels objectius del turisme sènior
establerts per l’Estat.
Palma, a 12 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
Estació d'autobusos d'Eusebi Estada
Atès que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha tret a
concurs l'aparcament de l'antiga estació d'autobusos d'Eusebi
Estada.

A)
RGE núm. 9376/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de
la delegada del Govern a les Illes Balears sobre la
desproporcionada actuació dels cossos antidisturbis de la
Policia Nacional durant la jornada de vaga del passat 14 de
novembre a Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre de 2012, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Delegada del Govern a les
Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la desproporcionada actuació
dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada
de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat
que diversos joves fossin ferits i detinguts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
8267/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de novembre de 2012, a la vista de l'escrit RGE núm.
9375/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i amb la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, accepta que la interpelAlació
esmentada, relativa a decret de mínims (BOPIB núm. 70, de 2
de novembre de 2012), sigui tramitada per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012.
- Pàg. 3491 i 3533. Respostes a preguntes formulades en
comissió Apartat L)
La pregunta que figura en aquest apartat, RGE núm.
4208/12, no es va contestar a la comissió indicada, ja que va ser
retirada per la diputada que l'havia de formular.
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