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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2011, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
2177/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
i Més per Menorca, que solAlicita la substitució de la
Proposició de llei RGE núm. 2060/11 per la Proposició de llei
que es transcriu a continuació, de modificació de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. En conseqüència,
la Proposició de llei RGE núm. 2060/11 (publicada al BOPIB
núm. 7, de 22 de juliol d'enguany) queda retirada.

Palma, a 28 de juliol de 2011.
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 130 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició de llei següent:

DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 12/2006, DE 20 DE
SETEMBRE, PER A LA DONA

La Llei 6/2002, de 21 de juny, va modificar l'article 16.4 de
la Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Llei 8/1086, de 26 de novembre, amb el redactat següent: 

"Per fer efectiu el principi d'igualtat en la participació
política, les candidatures electorals han de tenir una
presència equilibrada d'homes i dones. Les llistes
s'integraran per candidats d'un i d'altre sexe, ordenats de
forma alternativa."

Això no obstant, arran de la impugnació de la Llei 6/02 per
part del Govern de l'Estat, el Tribunal Constitucional, ITC núm.
5/03, de 14 de gener (BOIB núm. 15, d'1 de febrer), va
suspendre la vigència i l'¡aplicació de l'indicat article 16.4.

Partint d'uns plantejaments diferents, la Llei 12/2006, de 20
de setembre, per a la dona, establí, a l'article 54 que "les
subvencions electorals de la comunitat autònoma reconegudes
per la llei s'han d'incrementar en un 10% per als escons
obtinguts per dones. Aquest mateix percentatge s'ha d'aplicar en
la subvenció per a cada un dels vots aconseguits per les
candidatures amb representació equilibrada de dones i homes".

Pocs dies després, l'Acta del Tribunal Constitucional 359/06,
de 10 d'octubre, va declarar extingit el procés contra la Llei 6/02
pel desistiment del Govern de l'Estat, desistiment que havia
estat autoritzat pel Consell de Ministres de 30 de juny de 2006.
En conseqüència, l'article 16.4 de la Llei 8/86 modificada va
entrar plenament en vigor i va regir les eleccions al Parlament
de 2007. La Llei ha suposat un avanç substancial en la
consecució de la igualtat entre homes i dones en el Parlament de
les Illes Balears.

Amb la plena vigència del sistema obligatori de llistes
paritàries, l'article 54 de la Llei per a la dona perd el seu sentit
i, per tant, per restituir la congruència de l'ordenament jurídic,
cal la seva derogació, que és l'objecte únic d'aquesta llei.

Article únic.

Es deroga l'article 54 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre,
per a la dona.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2226/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en gestió pública. (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2243/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de promoció turística.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2247/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'inspecció turística.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en gestió pública.

Al darrer ple de la 7a legislatura, el 22 de març del 2011
s'aprovà la Llei del bon govern i la bona administració, que
entrà vigor el passat 10 d'abril.
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És una llei que té com a objectius fonamentals millorar la
transparència de la gestió pública i establir mecanismes de
participació ciutadana.

Encara que la major part dels seus articles són d'aplicació
directa, sense necessitat de desenvolupament reglamentari, es
precisa que per part del Govern de les Illes Balears es conformin
els mitjans per a la seva correcta aplicació.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla sobre les mesures
que pensa adoptar el Govern de les Illes Balears per a la millor
i major efectivitat en l'aplicació de la Llei del bon govern i la
bona administració.

Palma, a 19 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de promoció turística.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears en matèria de promoció turística i campanya 2011-
2012.

Palma, a 18 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria d'inspecció turística.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears en matèria d'inspecció turística i resultats de la
campanya d'inspecció realitzada els mesos de juliol i agost de
2011.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2191/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica de
dependència. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2192/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica de
dependència, II. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2193/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
familiar de dependència, II. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2195/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
familiar de dependència. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2196/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda familiar de
dependència. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2217/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
en comissió de serveis (I). (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2219/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
de Presidència. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2220/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2221/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 28 de juliol
de 2011).

RGE núm. 2222/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 28 de juliol de
2011).

RGE núm. 2223/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de 28 de juliol de
2011).
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RGE núm. 2228/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
de Turisme i Esports. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2229/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2241/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
les instalAlacions dels Serveis Ferroviaris (I). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2242/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
les instalAlacions dels Serveis Ferroviaris. (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2258/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Secretaria autonòmica de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2259/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Secretaria general adjunta de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2260/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (XI). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2261/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
en comissió de serveis. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2263/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (VIII). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2264/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (VII). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2265/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (IX). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2266/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (VI). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2267/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (X). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2268/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (III). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2269/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (IV). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2270/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (II). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2271/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (V). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2272/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (I). (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2273/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomás
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments per rebre atenció mèdica. (Mesa de 28 de juliol
de 2011).

RGE núm. 2288/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a convocatòria Agrupacions en
defensa sanitària. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2290/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a convocatòria per replantar
arbres. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2293/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell interterritorial
de salut. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2294/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a prestació ortoprotèsica.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2299/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Decret 72/2011, de modificació
del decret de creació del FOGAIBA. (Mesa de 28 de juliol de
2011).
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RGE núm. 2300/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajuts per replantar arbres, IV.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2301/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajuts per replantar arbres, III.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2302/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a traspàs de competències en
agricultura. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2303/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a suports Proagro. (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2304/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajuts per replantar arbres, II.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2305/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes retardades del programa
Proagro. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2306/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a foment de les explotacions de
bestiar boví lleter de Menorca. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2307/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a prioritats en matèria
d'agricultura i ramaderia. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2308/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajuts per replantar arbres. (Mesa
de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2309/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a emergència humanitària
a Somàlia. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2310/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a règim d'incompatibilitats
d'assessoria tècnica. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2311/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a retribucions d'assessoria tècnica.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2312/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a assessoria tècnica de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2313/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute al Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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'ajuda econòmica de
dependència, quina part correspon a endarreriments?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin dia del mes de juliol es va fer efectiva l'ajuda
econòmica de dependència?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han solAlicitat per primera vegada?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes de juliol?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quins funcionaris en comissió de serveis o denominats ATD
l'han deixat voluntàriament o bé per indicació dels nous
responsables polítics? Dellatau-ne els noms i llinatge de tots.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria d'Administracions
Públiques.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Conselleria de Turisme i Esports.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31 d'agost
de 2011 en l'àmbit de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines empreses s'ha contractat per gestionar
provisionalment la neteja de les instalAlacions dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca per mor de la no-adjudicació del
contracte corresponent?

Palma, a 18 de juliol de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions, quines retribucions i quina norma
legal sustenten la Secretaria autonòmica de Promoció
Empresarial i d'Ocupació?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quines són les funcions, quines retribucions i quina norma
legal sustenten la Secretaria adjunta de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones de Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca han anulAlat la cita per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) a hospitals de referència a la Península
Ibèrica, per no poder avançar el pagament de les despeses,
durant els primers sis mesos de 2011, total i per illes?
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Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quins funcionaris en comissió de serveis o dels denominats
ATD han mantingut als seus llocs de feina? Detallau-ne els
noms i llinatges de tots.

Palma, a 15 de juliol de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina fórmula ha emprat la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per gestionar la neteja de les instalAlacions
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb motiu de la no-
adjudicació del contracte corresponent i la conseqüent
inexistència de personal adequat per a la prestació d'aquest
servei?

Palma, a 18 de juliol de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones de Formentera, Eivissa i Menorca han
anulAlat la cita per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) a
hospitals de referència de les Illes Balears, per no poder avançar
el pagament de les despeses, durant l'any 2010, total i per illes?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost dels desplaçaments de les persones que
s'han desplaçat per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) des de
Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera a hospitals de
referència a la Península Ibèrica, mitjançant l'aplicació del
Decret 42/2010, de 5 de març, total i per illes, durant 2010 i
durant els primers sis mesos de 2011?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones de Formentera, Eivissa i Menorca han
anulAlat la cita per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) a
hospitals de referència de les Illes Balears, per no poder avançar
el pagament de les despeses, durant els primers sis mesos de
2011, total i per illes?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost dels desplaçaments de les persones que
s'han desplaçat per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) des
d'Eivissa, Menorca i Formentera a l'hospital de referència de les
Illes Balears, mitjançant l'aplicació del Decret 42/2010, de 5 de
març, total i per illes, durant 2010 i durant els primers sis mesos
de 2011?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones de Formentera, Eivissa, Mallorca i
Menorca han anulAlat la cita per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) a hospitals de referència de les Illes Balears,
per no poder avançar el pagament de les despeses, durant l'any
2010, total i per illes?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'han desplaçat per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) des de Mallorca. Eivissa, Menorca i
Formentera a hospitals de referència a la Península Ibèrica,
mitjançant l'aplicació del Decret 42/2010, de 5 de març, total i
per illes, durant el 2010 i fins al 30 de juny de 2011?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quin ha estat el cost dels desplaçaments de les persones que
s'han desplaçat per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) des
d'Eivissa, Menorca i Formentera a l'hospital de referència de les
Illes Balears, durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010,
especificant-ne el total per illes i per any?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quantes persones s'han desplaçat per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) des d'Eivissa, Menorca i Formentera a
l'hospital de referència de les Illes Balears, mitjançant
l'aplicació del Decret 42/2010, de 5 de març, total i per illes,
durant el 2010 i fins al 30 de juny de 2011?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quin ha estat el cost dels desplaçaments de les persones que
s'han desplaçat per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) des de
Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera a hospitals de
referència de la Península Ibèrica, durant els anys 2007, 2008,
2009 i 2010, especificant-ne el total per illes i per any?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'han desplaçat per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) des de Mallorca, Eivissa, Menorca i
Formentera a hospitals de referència a la Península Ibèrica,
mitjançant l'aplicació del Decret 42/2010, de 5 de març, total i
per illes, durant els anys 2007, 2008, 2009, 2010 i fins a 30 de
juny de 2011, especificant-ne el total, per illes i per any?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'han desplaçat per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes o
rebre tractaments) des d'Eivissa, Menorca i Formentera a
l'hospital de referència de les Illes Balears, durant els anys 2007,
2008, 2009, 2010 i fins a 30 de juny de 2011, especificant-ne el
total, per illes i per any?

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomás i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina és la procedència pressupostària dels recursos per
ampliar la convocatòria Agrupacions de defensa sanitària oberta
amb Resolució de 05/04/2011 i modificada amb Resolució de
15/07/2011?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina és la procedència pressupostària dels recursos per
ampliar la convocatòria per replantar arbres oberta amb
Resolució de 20/09/2010 i modificada amb Resolució de
15/07/2011?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 21 de juliol es va celebrar el Consejo
Interterritorial de Salud per debatre i acordar mesures dirigides
a garantir la sostenibilitat del sistema de salut. Quines mesures
i propostes per garantir el sistema de salut pública balear hi ha
presentat el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 22 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El director general del Servei de Salut, Sr. Juan José Bestard
Perelló, a una reunió celebrada amb l'Associació d'Ortesistes i
Protesistes, va anunciar la creació d'una partida pressupostària
específica per dotar de fons propis la prestació ortoprotèsica.
Quina partida pressupostària i de quina quantia?, quina millora
suposarà en relació amb el pressupost de 2011?

Palma, a 22 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Per què el Decret 72/2011, d'1 de juliol, de modificació del
Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) no preveu
explícitament en la seva composició cap representant dels
consells insulars, que són les institucions amb competències
pròpies en agricultura?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Quantes finques de les Illes Balears van ser beneficiàries a
la darrera convocatòria d'ajuts per replantar arbres?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quantes finques de Menorca van ser beneficiàries en la
darrera convocatòria d'ajuts per replantar arbres?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears fer efectiu el
traspàs de les competències en agricultura que l'Estatut atorga
com a pròpies als consells insulars?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quants ramaders de Menorca estan pendents dels suports del
programa Proagro per garantir la seva activitat agrària?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A quantes finques de Menorca va dirigida la convocatòria
d'ajuts per replantar arbres?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quan presentarà el Govern de les Illes Balears un document
on es detallin les dates exactes en què es cobraran les ajudes
retardades del programa Proagro?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears acomplir el conveni
amb el Consell Insular de Menorca per al foment de les
explotacions de bestiar boví lleter de Menorca, signat el
12/03/2011 i ampliat el 17/07/2011?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Quines són les prioritats del Govern de les Illes Balears en
matèria d'agricultura i ramaderia que han fet que, mentre es
lamentava que no podria complir el conveni Proagro 2010,
destini 450.000 euros a ampliar ajudes a les agrupacions
sanitàries ramaderes i les ajudes destinades a replantar arbres?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A quantes finques va dirigida la convocatòria d'ajuts per
replantar arbres?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la participació de l'Agència de Cooperació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears davant l'emergència
humanitària de Somàlia?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A quin règim d'incompatibilitats està sotmès l'assessor
tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Sr. Jaime Olascoaga Enseñat?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quines són les retribucions de l'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori Sr. Jaime
Olascoaga Enseñat?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quines són les funcions de l'assessor tècnic de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori Sr. Jaime Olascoaga
Enseñat?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quan pagarà el Govern de les Illes Balears els 24 milions
d'euros que deu al Consell de Menorca?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2287/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Pla de sanejament econòmic, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 28 de juliol
de 2011).
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RGE núm. 2292/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Proagro 2010, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 28 de juliol de 2011).

Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines són les mesures econòmiques que el Sr. José Ingacil
Aguiló Fuster. vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, va presentar, juntament amb el
president Sr. José Ramón Bauzá, al Consell de Política Fiscal
de l'Estat el passat 26 de juliol?

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Com farà efectives el conseller d'Agricultura les aportacions
per valor de 574.800 euros del Proagro 2010 que el Govern
havia compromès a les explotacions agràries menorquines?

Palma, a 21 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2276/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la figura del Business Angel i
ajudes fiscals per a l'ajuda al desenvolupament de projectes
per part d'emprenedors. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2279/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost del desplaçament dels
equips i esportistes de Balears a la Península i les Illes
Canàries per tal de participar en competicions esportives
estatals. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2282/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per accedir al mercat de treball per part
dels joves. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2314/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a immediata paralització de les prospeccions i
perforacions petrolíferes i recepció informativa i immediata
audiència del Govern d'Espanya al Govern de les Illes Balears
sobre aquest assumpte. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2324/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls de mesures de protecció dels subscriptors
d'hipoteques immobiliàries a les Illes Balears. (Mesa de 28 de
juliol de 2011).

RGE núm. 2325/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació d'un IVA súper reduït del 4% a la indústria
turística. (Mesa de 28 de juliol de 2011).

Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'activitat dels emprenedors, de les petites i mitjanes
empreses i dels autònoms és fonamental per a la nostra
economia i per a la creació de llocs de feina a l'actual situació.

Un dels problemes més comuns a l'hora d'emprendre una
nova iniciativa empresarial és el finançament dels seus projectes
i els problemes amb què es troben en moltes ocasions els
emprenedors a l'hora de poder accedir als productes de les
entitats financeres.

Una important font de finançament per als emprenedors a
altres països es troba a la figura dels anomenats Business Angels
(Àngels dels Negocis), que dóna suport a l'etapa inicial del
projecte i participa també amb la seva experiència professional
a la gestió de l'empresa.

Però en qualsevol cas el component fonamental per al
funcionament de la figura dels Business Angels es troba als
incentius fiscals que poden tenir aquestes aportacions de capital
per facilitar el desenvolupament de projectes per part dels
emprenedors, que farien atractiu als Business Angels aportar
capital i ajudar els emprenedors a dur a terme els seus projectes
empresarials.
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Mesures com poden ser per exemple modificació a l' impost
de l'IRPF la deducció del 25% de la inversió tant de capital com
als préstecs participatius amb un límit de 100.000 euros;
modificar l'impost sobre societats a fi d'establir exempcions del
99% similar a la que ja tenen les entitats de capital-risc;
modificar l'impost sobre el patrimoni fent una exempció sobre
l'impost de les inversions realitzades, entre d'altres.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears a reconèixer l'important paper que
juguen els Business Angels a l' hora de posar en funcionament
projectes d' emprenedors que no poden accedir a altre tipus de
finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar les mesures en normativa fiscal necessàries per tal de
regular la figura dels anomenats Business Angels a fi que les
seves aportacions es vegin afavorides i d'aquesta forma puguin
jugar un paper rellevant a l'hora de finançar projectes dels
emprenedors, per poder desenvolupar els seus projectes.

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Consell Superior d'Esports concedeix anualment una
subvenció a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
caràcter finalista, per atendre els desplaçaments a la Península
dels esportistes i equips que participen en competicions estatals.
La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, estableix que
l'Administració de l'Estat ha de procurar els mitjans necessaris
que possibilitin als esportistes residents en els territoris insulars
i en els de Ceuta i Melilla participar en les competicions
esportives no professionals d'àmbit estatal en condicions
d'igualtat amb la resta d'esportistes de l'Estat.

A la darrera legislatura en què governà el Partit Popular es
van fer passes històriques en el finançament del transport del
esportistes balears, es va resoldre per primera vegada el tema
dels desplaçaments interinsulars per assistència a competicions
oficials i també s'aconseguí que el Govern central, mitjançant
el Consell Superior d'Esports financés el 50% del cost dels
desplaçaments a la Península i a Canàries per participar en
competicions d'àmbit estatal. Però als últims quatre anys no s'ha
continuat fent passes en aquest sentit, malgrat les reiterades
peticions del Grup Parlamentari Popular que sempre van ser
aprovades pel Parlament de les Illes Balears, però que no es
traduïren en fets.

Ara més que mai, a causa de la difícil situació econòmica,
és fonamental que els esportistes balears puguin rebre les ajudes
institucionals que per llei els pertoquen i que els han de
permetre participar en condicions d'igualtat a les competicions
dels seus respectius calendaris oficials, concretament a les
categories juvenil, júnior, sènior i absoluta.

Atès que l'Administració de la CAIB és la competent en el
foment de l'esport d'alt nivell, consideram que, pel bon
desenvolupament de l'esport balear, ha de prioritzar el tema dels
desplaçaments i solAlicitar al Consell Superior d'Esports el
finançament del cent per cent dels costos dels desplaçaments
dels esportistes i equips balears que participin en lligues estatals
i en competicions oficials a la Península o a les Canàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Consell Superior d'Esports la subvenció
del cent per cent del cost dels desplaçaments dels equips i dels
esportistes balears a la Península i a les Illes Canàries quan
participin en competicions esportives oficials no professionals
de caràcter estatal, tal com recull l'article 4.3 de la Llei 10/1990,
de 15 d'octubre, de l'esport.

Palma, a 22 de juliol de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El joves és un dels colAlectius que està sofrint més les
conseqüències de la crisi econòmica que estam vivint.

L'atur juvenil arriba a l'Estat espanyol al 43.5% mentre que
la mitjana europea és del 20.4%, i lidera el rànquing de països
europeus quant a taxa d'atur juvenil.

A les Balears, un cop més, estam també a la cua de l'Estat
quant a ocupació juvenil es refereix. El 33.6% del total de
desocupats a les Illes Balears són joves i el 75% dels desocupats
sense experiència laboral són menors de 25 anys.

Per combatre les altes taxes d'atur, dins tots els colAlectius i
trams d'edat, és necessari que es dugui a terme una reforma
laboral íntegra, amb la màxima voluntat política. L'objectiu
principal ha de ser aconseguir equilibrar les necessitats
econòmiques amb les del mercat laboral, no obstant això les
dades ens continuen demostrant la ineficàcia de l'actual reforma
del Govern Zapatero.
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A més, els joves estan sent els grans oblidats d'aquestes
polítiques. A l'alta taxa d'atur juvenil hi hem d'afegir la marcada
temporalitat laboral i les grans dificultats a què s'enfronten els
joves per trobar la seva primera feina.

Les mesures adoptades per Govern de l'Estat són ineficaces
a l'hora d'establir polítiques actives d'ocupació per a joves, no
cobreixen les demandes i no aprofundeixen en els problemes
reals dels joves per aconseguir i mantenir un lloc de feina.

A més, totes aquestes dificultats han fet que molts joves
s'hagin vists obligats a anar fora de les nostres fronteres per
cercar una oportunitat de feina on poder desenvolupar i posar en
pràctica els seus coneixements, amb la conseqüent fuita de
coneixements cap a l'exterior, cosa que no deixa que la nostra
economia pugui capitalitzar l'alt valor afegit d'aquests joves
formats al nostre país.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que presenti un paquet de mesures per fomentar l'ocupació
juvenil; que promogui la figura d'un contracte dual de formació-
ocupació; que doni prestigi a la Formació Professional; que
afavoreixi els contractes de pràctiques en empreses; i que
contengui avantatges fiscals i administratius que incentivin la
contractació de joves per part de les empreses.

Palma, a 25 de juliol de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Tenint en compte que el Govern d'Espanya va aprovar
l'autorització, mitjançant RD de 23 de desembre de 2010, a
l'empresa CAIRN ENERGY de les prospeccions petrolíferes
entre Dènia i l'illa d'Eivissa.

Sent notori el perjudici que aquestes activitats poden
provocar pels senyals acústics que s'emeten durant les
prospeccions, pels riscos per a l'ecosistema marítim que es
produeixen així com els perjudicis econòmics i mediambientals
que perjudiquen la principal indústria de Balears: el turisme.

Havent aprovat el Parlament en sessió de 8 de març de 2011
la Proposició no de llei RGE núm. 721/11, que rebutjava
l'autorització concedida pel Consell de Ministres a la
multinacional Cairn Energy per a la realització de prospeccions
petrolíferes entre el Golf de València i les Illes Balears; i que
instava, igualment, el Govern d'Espanya a revocar els Decrets
1774/2010 i 1775/2010, de 23 de desembre, pels quals es
concedeixen els permisos d'investigació d'hidrocarburs en
diferents zones de la mar Mediterrània; i, finalment, on el Ple
del Parlament de Illes Balears instava el Govern de les Illes

Balears a exercir les accions polítiques, judicials o de qualsevol
altre tipus, necessàries per impedir l'execució de les
prospeccions petrolíferes a la zona marítima situada entre el
Golf de València i les Illes Balears i es comuniquin aquests
acords al Govern d'Espanya i al Ministeri d'Indústria, Comerç
i Turisme del Govern d'Espanya.

Les prospeccions, a dia d'avui, no s'han paralitzat. Lluny
d'això, han conclòs les dues primeres fases d'estudi i sondejos
acústics. Actualment, segons han informat associacions
ecologistes, començarà de manera imminent la tercera fase de
les prospeccions, consistent en la perforació del sòl marí a la
recerca d'hidrocarburs. És precisament aquesta tercera fase la
que comporta riscos reals de fuites o accidents que poden
provocar danys en el nostre ecosistema marí de caràcter
irreversible, amén de realitzar-se en època estival, amb el
consegüent perill per als nostres recursos naturals i el nostre
actiu industrial turístic.

El Govern de Balears ha de defensar el futur dels nostres
recursos, la seguretat en la seva protecció i els interessos
mediambientals i econòmics de la CAIB.

Per part del Govern d'Espanya s'ha prescindit de l'audiència
al Govern de les Illes Balears en l'adopció d'un acord
transcendental per als interessos de la nostra comunitat,
igualment s'han desoït els advertiments de grups ecologistes i
experts, així com de la Mesa del Turisme, sobre les
conseqüències mediambientals i econòmiques que podria
provocar un possible accident per als interessos de la nostra
comunitat autònoma.

És per això que, a fi de dur a terme aquelles accions
necessàries per a la defensa dels interessos de les Illes Balears
i, d'acord al que es disposa per l'art. 172 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Popular
presenta els següents punts d'acord:

I. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
paralitzar amb caràcter immediat les prospeccions petrolíferes
dutes a terme per les empreses Capricorn Spain Limited i
MEDOIL, filials de l'escocesa Cairn Energy, per a l'exploració
i la prospecció dels quatre pous licitats per Reial Decret en
Consell de Ministres el passat 23 de desembre entre el Golf de
València i les Illes Balears.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del mateix govern,
a rebre en audiència, amb caràcter urgent, el Govern de les Illes
Balears i els seus consellers, a fi de facilitar una adequada
informació sobre l'abast de les prospeccions, el seu impacte i
durada així com la possibilitat de paralitzar-les amb caràcter
immediat per l'evident risc que comporten per als interessos
mediambientals, pesquers i econòmics que aquestes activitats
suposen, sense haver estat consultades les fonts d'aquesta
comunitat autònoma sobre aquest tema.

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 Ple.

L'actual escenari de crisi econòmica a les Illes Balears ha
augmentat el nombre d'execucions hipotecàries a les nostres
illes. La realitat i el marc normatiu actual porten aparellades
conseqüències a l'impagament i l'incompliment del contracte
d'hipoteca inherent a l'habitatge sobre el qual es va constituir.

D'aquesta forma, els ciutadans, encara veient-se privats de
la propietat, l'ús i el gaudi de l'immoble que van pagar
parcialment, assisteixen a ulteriors problemes de deute futur,
instituït pel capital pendent d'amortitzar, els interessos i les
costes del procediment d'execució. Es crea llavors una
perpetuació de la mora, que impossibilita, en molts casos,
qualsevol possibilitat de realització patrimonial futura per a
aquestes famílies.

La rellevància social que ha desvetllat la crisi pel que fa a la
contractació i la regulació hipotecària s'ha convertit en alarma
social davant la qual no podem, ni hem de romandre indiferents.

La Comissió d'Habitatge del Congrés dels Diputats va
constituir el 22 de juny d'enguany una subcomissió destinada a
analitzar les clàusules abusives en la concessió d'hipoteques, els
processos d'execució davant impagaments i la possibilitat
d'instaurar la dació en pagament.

És per això, a fi de dur a terme aquelles accions necessàries
per a la defensa dels interessos dels ciutadans de les Illes
Balears. que el Grup Parlamentari Popular presenta els següents
punts d'acord:

I. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d'Espanya a facilitar i permetre l'accés telemàtic i
presencial, lliure i gratuït al Registre de Condicions Generals de
Contractació al conjunt de la ciutadania, tal com disposa l'article
1 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions Generals de
Contractació, i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel
Reial Decret 1828/1999.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i, si n'és el cas, a donar trasllat a la subcomissió d'Habitatge
destinada a analitzar les clàusules abusives en la concessió
d'hipoteques del Congrés dels Diputats, de la necessitat de
regular, conforme a la situació d'alarma social, els processos
d'execució davant impagaments i sobre la promoció de la
possibilitat d'instaurar la "dació per pagament a instància del
creditor" amb extinció de la responsabilitat, que es troba
residualment regulada a l'article 671 LEC i a l'article 1872 del
Codi Civil.

III. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i, si n'és el cas, a donar trasllat a la subcomissió d'Habitatge
destinada a analitzar les clàusules abusives en la concessió
d'hipoteques del Congrés dels Diputats, sobre la necessitat de
regular, a l'efecte de reforçar la seva vigència i eventual
contractualitat, el plantejament invers de l'article 140 de la Llei
Hipotecària en la contractació d'aquestes, que inseriria que la
hipoteca ho és de responsabilitat limitada tret que hi hagués
pacte exprés en el sentit de persistir la responsabilitat universal
de l'article 1911 del Codi Civil.

IV. EL Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a regular degudament i a instaurar per als usuaris la implantació
d'un procés extrajudicial, àgil i econòmic, regulador de les
insolvències familiars o de consumidors de la qual sigui
subjecte "el bon deutor"-via abandonada en la tramitació de la
vigent Llei Concursal- on es prevegi la possibilitat d'extingir en
un determinat termini la seva responsabilitat personal, per tal
d'evitar una infinita i indefinida situació d'insolvència davant el
seu creditor hipotecari.

V. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar totes les accions administratives i legals que
siguin necessàries per reforçar la posició dels subscriptors
d'hipoteques de Balears enfront de les entitats de crèdit, en el
sentit que en aquests contractes quedi amb total claredat
delimitat per a informació de l'usuari i consumidor si es tracta
d'una hipoteca de "responsabilitat limitada" de la qual respon
únicament el bé hipotecat, o bé es tracta d'una "responsabilitat
universal" de la qual respon el deutor amb tots els seus béns,
presents i futurs.

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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 Ple.

El turisme és, sense cap dubte, la principal indústria de les
Illes Balears. El sector del turisme constitueix la pedra angular
de l'economia del nostre arxipèlag. Es tracta de la principal font
d'ingressos i del motor de la nostra economia. Per tant, cal
prestar especial atenció al sector ja que és la nostra principal
font de creació i manteniment d'ocupació.

No obstant això, un dels factors que ha repercutit
negativament en el sector turisme de les Illes Balears ha estat la
pujada de l'IVA en l'anterior legislatura. Aquest fet ha generat
una important pèrdua de competitivitat pel que fa a altres
destinacions turístiques.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aplicar un IVA súper reduït del 4% a la indústria turística a fi
d'estimular el consum turístic per a la creació i el manteniment
de l'ocupació, recuperar la competitivitat internacional perduda
a causa de l'increment de l'IVA el juliol de 2010 per part del
Govern Central i homogeneïtzar la càrrega fiscal enfront de la
dels principals països europeus.

Palma, a 27 de juliol de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2277/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació dels comptes de la comunitat autònoma,
punt de partida de la nova legislatura, amb tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 28 de juliol de
2011).

RGE núm. 2278/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes fiscals i administratives a les petites i
mitjanes empreses i als autònoms, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 28 de juliol de
2011).

RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l'auto ocupació i la iniciativa
emprenedora per fer front a l'atur juvenil, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 28 de juliol de 2011).

RGE núm. 2285/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma
de Mallorca com a subseu olímpica, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 de juliol
de 2011).

RGE núm. 2315/11, del Grup Parlamentari Popular, sobre
el desbloqueig i la informació del Ministeri de Defensa sobre
el projecte d'enfonsament de la Fragata Baleares en aigües de
Calvià, amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 28 de juliol de 2011).

Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Amb la constitució del nou govern de les Illes Balears el
passat mes de juny, com a conseqüència dels darrers comicis
autonòmics i municipals, es posa en funcionament la nova
estructura reduïda del Govern havent heretat un punt de partida
que desconeixem ja que els pressuposts estan prorrogats i no
sabem a quin punt de partida ens trobem.

Són molts els dubtes generats, la situació financera i
pressupostària que ha trobat el nou govern es molt delicada, i
l'absència d'ajudes a curt termini per part de l'Estat fa que la
situació econòmica sigui critica.

Per altra banda s'estan realitzant una sèrie d'auditories per
part del Govern per conèixer quina és la situació financera, el
punt de partida que troba el nou executiu.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació
econòmica i financera del Govern de les Illes Balears és molt
delicada i s'ha de conèixer quina és la situació actual dels
comptes públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar a conèixer, una vegada finalitzades les
auditories, quin és el resultat d'aquestes, quin és el punt de
partida i, en definitiva, quina és la situació dels comptes públics
al començament de la legislatura.

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

L'activitat de les petites i mitjanes empreses, així com la dels
autònoms, en definitiva l'activitat dels emprenedors és
fonamental perquè l'economia avanci, es desenvolupi, generi
riquesa i sobretot els ajudi a poder generar llocs de feina.

A una comunitat autònoma com la nostra, caracteritzada per
ser terra d'emprenedors, mirall on es miraven moltes de les
comunitats autònomes que avui en dia tenen una situació mes
avantatjosa que la nostra, es fa imprescindible donar suport a les
iniciatives que duen a terme les petites i mitjanes empreses i els
autònoms, crear un marc normatiu que afavoreixi el
desenvolupament de l'activitat empresarial, reduir la pressió
fiscal i les traves administratives que resten competitivitat a
aquestes iniciatives, que en definitiva són les que generen els
llocs de feina, avui en dia tant necessaris.
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És per aquest darrer motiu, donada la situació d'atur en què
es troben les Illes Balears i la resta de l'Estat, pel qual s'ha
d'incentivar l'activitat dels emprenedors, ja que són ells els que
arrisquen el seu patrimoni personal per posar en funcionament
el seu projecte en un entorn altament competitiu.

El fet que la legislació fiscal estatal no contempli mesures
importants d'ajuda als emprenedors -com pondrien ser per
exemple permetre que les petites i mitjanes empreses no hagin
de pagar l'IVA de les factures que no han cobrat; modificacions
a l'Impost de Societats per tal d'augmentar el límit de la base
impositiva que s'aplica al tipus reduït; deduccions de la quota
íntegra de l'impost de Societats per import de 3.000 euros per la
contractació del primer treballador d'una empresa de nova
creació que no tingui la condició de soci; establir incentius
fiscals addicionals a la I+D+I; reducció de mòduls a l'Impost de
les Persones Físiques (IRPF) i a l'IVA per petites i mitjanes
empreses i autònoms ...

De la mateixa forma el fet que les traves i la càrrega
administrativa que es troben els emprenedors a l'hora de
desenvolupar els projectes o la seva posada en funcionament,
s'hauria de reduir a fi que fos mes àgil, menys complexa, per tal
de fer més competitives les iniciatives privades i el seu dia a dia
administratiu.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les petites i mitjanes empreses, en definitiva, els
emprenedors amb una normativa fiscal i amb facilitats
administratives, que millorin i incentivin tant la seva activitat
com la posada en funcionament de nous projectes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar les mesures en normativa fiscal necessàries per tal de
afavorir la tasca dels emprenedors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar les modificacions normatives pertinents per tal de
reduir les traves administratives de les petites i mitjanes
empreses així com la posada en funcionament de nous projectes
empresarials.

Palma, a 14 de juliol de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Els joves és un dels colAlectius que està sofrint més les
conseqüències de la crisi econòmica que estam vivint.

L'atur juvenil arriba a l'Estat espanyol al 43.5% mentre que
la mitjana europea és del 20.4%, i lidera el rànquing de països
europeus quant a taxa d'atur juvenil.

A les Balears, un cop més, estam també a la cua de l'Estat
quant a ocupació juvenil es refereix. El 33.6% del total de
desocupats a les Illes Balears són joves i el 75% dels desocupats
sense experiència laboral són menors de 25 anys.

Ens trobam en molt casos davant una generació formada i
preparada però que no troba al seu lloc en un mercat laboral que
moltes vegades els obliga a reduir les seves pretensions o
objectius.

L'ocupació juvenil és clau per al normal desenvolupament
d'una societat, perquè els joves puguin començar el seu projecte
de vida de manera autònoma i contribuir a la generació de
riquesa de la societat, així com per a la seva integració social i
el seu desenvolupament com a persones i com a ciutadans.

A diferència del que passa a altres societats l'esperit
emprenedor no es troba molt present entre el colAlectiu juvenil
que fins ara havia cercat altres vies d'ocupació per iniciar-se
dins el mercat laboral. Un cop aquestes vies pareixen estar, de
moment, saturades es fa necessari fomentar l'esperit emprenedor
entre la població juvenil i al mateix temps des de l'administració
fer front a les principals dificultats amb què es troben per posar
en marxa un projecte empresarial.

Els joves han de ser també protagonistes de la recuperació
econòmica, amb el valor afegit que suposa la creació d'una
empresa quant a la generació de llocs de feina i la cohesió social
i econòmica que suposa tenir un teixit empresarial actiu i
dinàmic.

Les Illes Balears han estat sempre una terra d'emprenedors
i d'oportunitats per a les noves idees de negoci i els autònoms i
les petites mitjanes empreses són els generadors del 80% dels
llocs de feina a les Illes alhora que formen part de l'essència i
del caràcter d'aquesta terra.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i el Govern de les Illes Balears que presentin un paquet de
mesures per tal d'incentivar la creació d'empreses per part de
joves amb tot un seguit d'avantatges fiscals i de tràmits
burocràtics per tal de facilitar-los la posada en marxa del
projecte i el finançament en els primers anys de vida. Així
mateix insta el Govern de l'Estat a que elabori un programa
formatiu per tal de fomentar l'esperit emprenedor a les escoles,
cicles de Formació Professional i a la Universitat i que posi en
valor la tasca social dels empresaris i emprenedors entre la
població més jove.

Palma, a 25 de juliol de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

El passat 20 de juliol el ple de l'Ajuntament de Madrid i el
Comitè Olímpic Espanyol aprovaren la presentació d'una
candidatura perquè la ciutat allotgi els Jocs Olímpics de l'any
2020.

Com ja va passar a la candidatura Madrid 2016,
l'Ajuntament de Palma ha manifestat la voluntat de presentar la
candidatura de Palma per ser subseu olímpica i allotjar les
competicions d'alguna de les modalitats esportives que
competeixen en un jocs olímpics.

El fet de formar part de la candidatura olímpica suposa tot
un conjunt d'avantatges per a la ciutat de Palma:

1. Promoció de la imatge de Palma en particular i de les
Balears en el seu conjunt a nivell internacional.
2. Posada en valor dels avantatges competitius que té la
nostra terra per donar cabuda a un esdeveniment d'aquesta
magnitud: infraestructures esportives de qualitat, oferta
hotelera i de serveis complementaris, seguretat,
climatologia, connexions aèries amb la península i amb els
principals aeroports europeus...
3. Aposta pels valors olímpics de l'esport, la solidaritat, el
respecte a la diversitat, el treball, l'esforç, el compromís...i
la cohesió social que suposa per a una ciutat i una comunitat
poder ser protagonistes d'un esdeveniment de renom
internacional.
4. Suport a tots els esportistes de les Illes que han triomfat
i triomfen dins les seves diferents modalitats i que
contribueixen en bona manera a la imatge exterior que es
projecta des de les Illes Balears.
5. Aproximació dels valors de l'esport olímpic als joves i
esportistes de base de les nostres illes, així com els valors
del voluntariat esportiu.
6. Atracció turística i major afluència de visitants amb motiu
de l'esdeveniment, el que suposa notables avantatges
econòmics per al teixit empresarial i comercial de les Illes
Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
candidatura presentada per l'Ajuntament de Madrid per tal
d'organitzar els jocs olímpics de l'any 2020 i molt especialment
a la candidatura de Palma per ser subseu de l'esmentat
esdeveniment.

Palma, a 25 de juliol de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

La desestacionalització turística suposa un repte de primer
ordre. És necessària, per oferir incentius que atreguin el visitant
els 365 dies a l'any, la creació d'atractius que proporcionin
elements singulars d'entreteniment.

El sector nàutic i el busseig recreatiu suposen un turisme de
qualitat i alt poder adquisitiu, que ha de ser objecte d'iniciatives
polítiques orientades a la creació d'atractius per a tots dos
colAlectius en paratges de les Illes Balears.

La creació d'esculls i d'estructures artificials en fons marins
ha estat adoptada per les destinacions turístiques més
avantguardistes i proteccionistes del món: Estats Units,
Austràlia i Nova Zelanda, Anglaterra, Malta i Xipre en la
Mediterrània han enfonsat recentment bucs en les seves aigües.

El projecte consisteix en la creació d'un escull artificial 400
metres a l'est de les illes Malgrats, a 100 metres del límit de
l'actual reserva marina, mitjançant l'enfonsament de la fragata,
una embarcació de 133,6 metres d'eslora.

El procediment passa per la descontaminació del buc seguint
els protocols de la IMO (Organització Marítima Internacional,
organisme dependent de l'ONU) de tot material contaminant que
aquest contingui, i el seu posterior enfonsament amb explosius
no tòxics, creant d'aquesta forma, en poc temps, un escull que
permet desenvolupar gran varietat de fauna i flora en el seu
entorn, amén de constituir un element dissuasori per a la pesca,
preservant l'entorn.

El projecte de la Fragata Balears ha estat sistemàticament
denegat pel Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya. El
projecte d'enfonsament impulsat per l'Ajuntament de Calvià el
juliol de 2005 fou finalment denegat i paralitzat el 2007 pel
Ministeri de Defensa i la Direcció General de Costes del Govern
d'Espanya, tot i això, tres mesos abans de denegar la solAlicitud
de l'Ajuntament de Calvià, es va permetre l'enfonsament de la
Fragata Catalunya F73 en 2007 en aigües de les Illes Canàries.

Organitzacions ecologistes i prestigiosos experts han mostrat
el seu favor per a l'exercici de creació, mitjançant l'enfonsament
de la Fragata Balears, d'un escull artificial en aigües de la
reserva marina de Calvià. Els beneficis són múltiples: augment
dels recursos pesquers, oferta turística desestacionalitzadora que
atraurà turisme de qualitat (segons estudis de la Universitat de
Califòrnia sobre l'enfonsament del Yukon a Califòrnia els
ingressos anuals per a la zona van triplicar el cost del projecte
-1,5 milions de dòlars- solament en el primer any). D'aquesta
forma, el perit biòleg de l'Audiència Nacional, el biòleg Juan A.
Dolent de Molina, dóna suport a la tesi de l'enfonsament i sosté
que el projecte compleix els objectius de la Directiva Marco de
l'Aigua (DMA).
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El projecte d'enfonsament de la Fragata Balears compleix
escrupolosament tota la normativa municipal, autonòmica,
estatal i europea. Només impedeix l'execució del projecte una
decisió administrativa que ha estat qualificada en l'informe del
perit biòleg de l'Audiència Nacional com "obscurantista". Tant
és així que en el seu informe, el perit biòleg de l'Audiència
Nacional Sr. Dolent de Molina arriba a ratllar de "negació
obscurantista" els motius del veto a l'enfonsament basats en el
fet que podria provocar danys als ecosistemes marins defensats
pel Govern d'Espanya, enfront del beneplàcit de tots els
organismes autonòmics competents i de la Fundació
Internacional Oceana.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta els següents punts d'acord:

I.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa del Govern d'Espanya a desbloquejar els tràmits que
permeten l'obtenció de l'autorització necessària, a fi de procedir
a l'enfonsament de la Fragata Balears en aigües de Calvià amb
la major celeritat.

II. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General de
Costes del Ministeri de Foment del Govern d'Espanya a
desbloquejar la paràlisi administrativa que impedeix l'efectiu
enfonsament de la Fragata Balears a la major celeritat a 400
metres a l'est de les Illes Malgrats, a 100 metres del límit de la
reserva marina de Calvià.

III. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar totes les accions administratives,
institucionals, judicials i polítiques que siguin necessàries
davant el Govern d'Espanya, el Ministeri de Medi Ambient
Medi Rural i Marí, el Ministeri de Defensa i el Ministeri de
Foment, i especialment la Direcció General de Costes, a
l'objecte que es lliurin els permisos i les autoritzacions
necessaris i es permeti l'exercici d'enfonsament, previs els
tràmits oportuns de descontaminació seguint els protocols
establerts a aquest efecte, de la Fragata Balears; i que mitjançant
aquest acte es permeti crear un espai artificial de vida a l'entorn
de les Illes Malgrats, la qual cosa afavorirà la
desestacionalització turística, l'atracció de visitants i la
protecció de la flora i la fauna de l'actual reserva marina en què
se situarà la fragata.

Palma, a 26 de juliol de 2011.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2286/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud
de compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió d'Economia, per
tal d'informar sobre el Pla de sanejament i estabilitat econòmica
presentat pel Govern de les Illes Balears al Consell de Política
Fiscal estatal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 2060/11. 

Com a conseqüència de l'admissió a tràmit per part de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de
juliol de 2011, de l'escrit RGE núm. 2177/11 -publicat en aquest
BOPIB-, es dóna per retirada la Proposició de llei esmentada -
publicada al BOPIB núm. 7, de 22 de juliol d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la cambra que estan dotades
pressupostàriament.
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B. L’Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva, secretària primera de
la Mesa, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 2180/2011 de
dia 19 de juliol de 2011 solAlicita el nomenament de la Sra.
Sonia Rodríguez i Martín, com a personal eventual adscrita
al seu servei.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa dia 28 de juliol de
2011, i en ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Sonia Rodríguez i Martín com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1 i nivell 23 ),  adscrita
al servei de la secretària primera de la Mesa, Hble. Sra.
Eulàlia Llufriu i Esteva,  amb efectes econòmics i
administratius des del dia 1 d’agost de 2011.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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