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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3099/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política del Govern relativa a
menors i joves en risc d'exclusió social. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3100/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política del Govern en matèria
de dependència. (Mesa de 21 de setembre de 2011).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política en matèria de
dependència.
Atesos la situació de crisi econòmics i l'anunci que han fet
els membres del Govern de reduir despesa pública, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern per tal de conèixer la política seguida per a la
implantació de la Llei de promoció de l'autonomia i atenció a la
dependència a la nostra comunitat autònoma.
Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 3122/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en transferències de justícia. (Mesa
de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3123/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de reducció d'empreses públiques. (Mesa de
21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3164/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política educativa del Govern.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3165/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política en matèria d'igualtat
entre homes i dones. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 política general en transferències de justícia.
InterpelAlació relativa a política del Govern en relació amb
la justícia i la transferència de les competències en aquesta
matèria.
Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política relativa a menors i
joves en risc d'exclusió social.
El Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per Menorca
interpelAla el Govern per tal de conèixer la política que du a
terme en relació amb els serveis i programes dirigits als menors
amb mesures judicials i als joves en risc d'exclusió social.
Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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 vicepresident econòmic del
Govern de les Illes Balears, sobre política de reducció
d'empreses públiques.
Ateses les reiterades manifestacions de membres del Govern
sobre la necessitat de reorganitzar l'administració pública, així
com de reestructurar i reduir el nombre d'empreses públiques
del Govern de les Illes Balears, tot això per tal d'evitar
duplicitats i reduir la despesa.
El grup Parlamentari Socialista en el PIB interpelAla el
vicepresident econòmic sobre la reducció del nombre
d'empreses públiques del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

335

RGE núm. 3084/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Menorca tot l'any (I). (Mesa de 21 de
setembre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política educativa.
El Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per Menorca
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
política educativa que du a terme.
Palma, a 14 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política en matèria d'igualtat
entre homes i dones.
El Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per Menorca
interpelAla el Govern sobre les polítiques que ha dut a terme en
matèria d'igualtat entre homes i dones a les Illes Balears.
Palma, a 14 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3081/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Menorca tot l'any (III). (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3082/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Menorca tot l'any (II). (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3083/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Menorca tot l'any (IV). (Mesa de 21 de
setembre de 2011).

RGE núm. 3095/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mediació
laboral a Air Europa. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3096/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors cessats del Servei Públic d'Ocupació. (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3097/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació laboral. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3101/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a extracció d'arena al litoral de
Banyalbufar. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3131/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mortalitat a les platges i costes de Formentera. (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3132/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tren a Artà. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3133/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mortalitat a les platges i costes d'Eivissa. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3134/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estat del tren. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3135/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mortalitat a les platges i costes de Menorca. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3136/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mortalitat a les platges i costes de Mallorca. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3161/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a hores extraordinàries a SFM. (Mesa de 21
de setembre de 2011).
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Té previst el Govern de les Illes Balears, a través de la
Conselleria de Turisme, continuar donant suport al programa de
promoció turística "Menorca tot l'any" per al 2012?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina és la situació de la partida pressupostària del 2011
que gestiona la Conselleria de Turisme destinada al programa
"Menorca tot l'any"?
Palma, a 12 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Palma, a 12 de setembre de 2011.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions que ha fet o pensa fer el Govern
de les Illes Balears en l'exercici de la seva responsabilitat de
mediació laboral en el conflicte declarat en l'empresa Air
Europa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Preveu la Conselleria de Turisme mantenir la mateixa
aportació de 225.000 euros al programa "Menorca tot l'any" per
al 2012?
Palma, a 12 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants orientadors del Servei Públic d'Ocupació de les Illes
Balears han cessat en la seva feina des del mes de juliol de
2011?

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

Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En quina data es va fer efectiva la transferència econòmica
al Consell de Menorca referida al programa "Menorca tot l'any"
del 2011?
Palma, a 12 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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.
Quants i amb quines empreses han estat els convenis signats
pel Govern de les Illes Balears per facilitar la intermediació
laboral?
Palma, a 13 de setembre de 2011.
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.

H)

L)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del 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.

Treballa el Sr. Conseller en la possibilitat d'extreure arena
del litoral de Banyalbufar per a la regeneració de platges?

Ha renunciat el Govern al conveni signat amb l'Estat per a
la construcció del tren?
Palma, a 14 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 13 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Formentera?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Menorca?
Palma, a 14 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
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.
Aquesta legislatura, el tren arribarà a Artà?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Mallorca?
Palma, a 14 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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.

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.

Quantes persones han mort a les platges i a la costa
d'Eivissa?
Palma, a 14 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Quantes hores extraordinàries han realitzat els treballadors
i les treballadores d'SFM d'ençà de la presa de possessió del nou
gerent?
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Palma, a 13 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 3245/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques del Govern (II). (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3246/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques del Govern (IV). (Mesa de 21 de setembre de
2011).

Ordre de Publicació
RGE núm. 3235/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del port de Cala En Bosch de Ciutadella.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3236/11, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments efectuats per part de l'Administració de l'Estat en
relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció
de l'autonomia personal a les persones en situació de
dependència. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3237/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients aturats a la Comissió Balear de Medi Ambient.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3238/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
Proagro 2010. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3239/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
premis Formentor de les Lletres. (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3240/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de les praderies de posidònia. (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3241/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges desocupats a l'IBAVI. (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3242/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tasques desenvolupades per a l'extinció de l'incendi succeït a
Eivissa. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3243/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute del SOIB amb ajuntaments i mancomunitats. (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3244/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xifres del deute de les Illes Balears. (Mesa de 21 de setembre
de 2011).

RGE núm. 3247/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (V). (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3248/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (VI). (Mesa de 21
de setembre de 2011).
RGE núm. 3249/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques del Govern (III). (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3250/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques del Govern (I). (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3251/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a conveni ferroviari. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3252/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa d'intervenció socioeducativa.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
Palma, a 21 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té intenció el Govern de les Illes Balears de reprendre el
projecte d'ampliació del Port de Cala En Bosch de Ciutadella?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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

Quins pagaments s'han efectuat per part de l'Administració
General de l'Estat del nivell acordat previst a la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal a les
persones en situació de dependència durant el 2011?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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 Ple.
Quina és la situació en què es troben les praderies de
posidònia a les Illes Balears?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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 Ple.
Quants expedients aturats a la Comissió Balear de Medi
Ambient s'ha trobat el nou executiu?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 Ple.
Quants habitatges de l'IBAVI es trobaven desocupats a
l'inici d'aquesta legislatura?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per tal d'igualar les ajudes concedides als ramaders de
Menorca, Mallorca i Eivissa en relació amb el programa
Proagro 2010?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el Govern de les Illes Balears l'efectivitat de les
tasques d'extinció desenvolupades a l'illa d'Eivissa en el
transcurs del darrer incendi succeït recentment a Eivissa?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats dels premis Formentor de les Lletres celebrats
recentment?

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 oral davant Ple.
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Quin és l'estat del deute que va contreure el SOIB amb els
ajuntaments i les mancomunitats durant la passada legislatura en
virtut dels programes de colAlaboració amb aquestes entitats?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ens pot explicar el Sr. President per què ha renunciat a
negociar el cobrament dels 240 milions d'euros del Pla de
competitivitat durant el 2011?

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 oral davant Ple.

Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Quina opinió li mereixen a la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació les xifres del deute de les
Illes Balears en el segon trimestre de l'any?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 oral davant Ple.
Sr. President, quines mesures concretes ha pres el seu
govern durant els primers 105 dies per reactivar l'economia 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Està disposat el vicepresident del Govern a renunciar a 30
milions d'euros en aplicació de l'impost de patrimoni?

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

Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan té previst l'empresa pública Parc Bit
Desenvolupament, SA resoldre el contracte d'adjudicació de les
obres del Centre Bit Menorca i afavorir-ne així l'inici?

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 Ple.
En el Pla econòmic i financer de reequilibri des de la pàgina
31 a la 34 hi ha el compromís de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social de retallar 150 milions d'euros abans
del 31 de desembre de 2011. A quines prestacions sanitàries
s'aplicarà el retall de 150 milions d'euros?
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 21 de setembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina posició té el Govern en el si del Consorci Riba en
relació amb la rehabilitació del barri de Corea de Palma?
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Palma, a 21 de setembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Reaccionarà el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats davant els dubtes expressats sobre la continuïtat de
la Fira del teatre de Manacor per manca de suports
supramunicipals?
Palma, a 14 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Fa comptes el Sr. President executar el conveni ferroviari?
Ordre de Publicació
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
mantenir el programa d'intervenció socioeducativa als instituts?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3163/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Fira del teatre de Manacor, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
21 de setembre de 2011).
Palma, a 21 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

RGE núm. 3085/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació del Territori. (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3126/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pacte d'acció per al transport aeri a Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
del Territori. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3127/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3128/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a potenciar i facilitar la internacionalització de les
empreses i els productes de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 21 de setembre de
2011).
RGE núm. 3129/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rectificació de la composició del Consell
d'administració de Ports de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oferta obsoleta, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 21 de setembre de 2011).
RGE núm. 3182/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a consum d'alcohol, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 21 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3183/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a mesures per garantir el correcte
funcionament del tren a Mallorca, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori. (Mesa de
21 de setembre de 2011).
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RGE núm. 3184/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a tercer sector, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 21 de setembre de 2011).
Palma, a 21 de setembre 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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori.
Avui, afortunadament, l'avaluació d'impacte ambiental és
una pràctica assumida i incorporada en la gestió pública del
territori que incorpora el principi de precaució com a principi
bàsic de la política ambiental. L'avaluació prèvia permet així
evitar els efectes negatius d'una activitat humana sobre el
territori i el medi ambient. Aquesta filosofia és avui defensada
per la Directiva de la Unió Europea i per la legislació tant de
l'Estat com de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és
l'organisme previst a la comunitat autònoma per avaluar
l'impacte ambiental dels projectes i les activitats subjectes a
l'avaluació d'impacte ambiental. La Comissió està organitzada
en el Ple i els comitès tècnics. Ambdós nivells organitzatius
estan integrats per membres -polítics en el primer cas i tècnics
en el segon- que representen totes les institucions que d'una
forma o altra tenen a veure amb una activitat subjecte de
l'avaluació ambiental.

S'afegeix una nova lletra, la e), a l'apartat 3 de l'article 5 del
Decret 29/2009, de 8 de maig, amb la redacció següent: "e)
Fins a un màxim de tres membres més, que han de ser designats
per la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori."
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat el següent acord:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els membres del plenari de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears siguin, només, membres amb rang
d'òrgan directiu o assimilat nomenats per i representatius de les
institucions competents en àmbits afectats per la legislació
d'avaluació d'impacte ambiental, i mai membres de confiança
del Govern.
Palma, a 9 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Davant l'estancament econòmic i social del poble de
Menorca, després d'anys de patir freqüències de vols
insuficients, d'horaris inadequats, i sobretot de tarifes aèries
abusives, la societat menorquina reclama a tots els partits
polítics compromís de treball conjunt.

Ara, amb el Decret 91/2011, de 2 de setembre, de
modificació del Decret 29/2009, de 8 de maig, d'organització,
funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, es modifica la composició del Ple de la Comissió
de Medi Ambient (art. 5.3 a) i b), incloent-hi tots els directors
o les directores generals de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

Atesa la dificultat de trobar les millors respostes, es fa
necessari per donar compliment al que tots els partits polítics
signàrem abans de les eleccions passar junts a l'acció.

La modificació inicial respon a l'organització del nou govern
i a la voluntat de donar resposta al criteri de participació i
efectivitat en la tramitació de les avaluacions d'impacte
ambiental, amb tots els implicats en les activitats subjectes de
dictamen. En canvi el Decret 91/2011, de 2 de setembre,
incorpora un paràgraf a l'apartat 5.3 que consideram
injustificable: la possibilitat que el conseller pugui designar
altres membres del Ple sense vinculació o representació
institucional vinculada al que marca la legislació d'avaluació
d'impacte ambiental.

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a convocar els representants de tots els partits polítics
signants del Pacte d'Acció per al Transport Aeri a Menorca, així
com el Govern i els portaveus al Consell Insular de Menorca,
per acordar el camí tecnicolegal capaç d'acabar definitivament
amb la precarietat i la carestia del transport aeri a l'illa de
Menorca, que impedeix el normal desenvolupament de la seva
activitat social i econòmica.

Aquesta ampliació desvirtua totalment el criteri de
representativitat institucional de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears els dictàmens de la qual són de gran
rellevància en totes les intervencions que afectin el medi
ambient, i de la qual fins ara tots els seus components havien
estat alts càrrecs institucionals.

Per aquest motiu i perquè sigui aprovada al Plenari del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar totes aquestes accions amb el Govern
espanyol, la Unió Europea i altres organismes internacionals i
organitzacions no governamentals especialitzats en ajuda
humanitària.
Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Exposició de motius
Les notícies que arriben de Somàlia a través dels mitjans de
comunicació ens colpegen anímicament i intelAlectualment per
la crueltat de les dades aportades i per les imatges retransmeses.
La situació extrema que estan vivint milions de persones en
aquell país, especialment aquelles més vulnerables com dones
i infants, persones grans, malalts, a conseqüència d'una sequera
persistent i de la inestabilitat política amb una milícia sense
control i un govern que no empara la seva ciutadania, estan
ocasionant una massacre de la població civil de dimensions
extraordinàries.
Però no és únicament la fam i les seves conseqüències més
immediates, com són els desplaçaments massius des de les
zones rurals a les urbanes o als camps de refugiats i les malalties
les que estan copejant la població civil desemparada, sinó que
també s'estan produint greus accions contra els drets humans per
aquells que es consideren els més forts: assassinats, violacions,
terror, etc.
Tot això fa necessària la intervenció de la comunitat
internacional per tal de palAliar en la mesura del que sigui
possible aquesta situació en el país africà.
És per totes aquestes raons que el Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears presenta la següent proposició no
de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació
que pateix la població civil a Somàlia, a conseqüència de la fam,
la malaltia i els desplaçament massius de persones, és una
catàstrofe humanitària de dimensions extraordinàries que
requereix de la resposta immediata de la comunitat
internacional.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que a Somàlia,
aprofitant la situació causada per la sequera, es vulneren els
drets humans de la població civil afectada que s'ha hagut de
desplaçar de seu lloc d'origen.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida pressupostària d'emergència o bé
a través de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears perquè immediatament es pugui remetre l'ajuda
oportuna a Somàlia per participar en la contenció, en la mesura
que sigui possible, d'aquesta catàstrofe humanitària.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure, juntament amb els Fons de Cooperació de
cadascuna de les illes, una campanya de sensibilització per
recaptar ajuts dels nostres ciutadans i ciutadanes, empreses i
altres entitats, per ser dirigides cap a aquell país per palAliar la
situació abans descrita i les seves conseqüències a mig i llarg
termini.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Davant la globalització de les economies i els temps de
dificultats econòmiques, és fonamental per a moltes petites
empreses que des de la cooperació empresarial fan una aposta
per la internacionalització de les seves produccions, comptar
amb confiança del suport de l'administració.
Aquest teixit industrial té un valor afegit en ocupació, en
innovació, en disseny, en emprenedoria, en la pròpia
diversificació de la nostra economia que no podem perdre.
I preocupa que les dificultats econòmiques que també el
Govern i totes les administracions públiques pateixen deixin
sense suport la seva internacionalització que és clau per la seva
pròpia subsistència.
Per aquest motiu, en moments de dificultats també per a les
empreses, és necessari més que mai, amb la màxima rendibilitat
dels recursos públics aconseguir dissenyar amb els sectors
exportadors i cambres de comerç un acord o un pla
d'internacionalització dels productes de les nostres illes.
Aquesta mesura compta amb el suport de les associacions
empresarials i sindicals més representatives i figura al Pacte per
a la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social a les Illes
Balears.
Atesa la importància que es clarifiquin les mesures a
incloure al pla o acord, abans de l'aprovació dels pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de
guanyar confiança en moments d'incertesa com els que vivim,
el Grup Parlamentari Socialista presenta per al seu debat i
aprovació a la Comissió d'Economia la següent proposició no
de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar de manera participada amb empreses, sindicats i
cambres de comerç un acord o pla per a la internacionalització
dels productes de les nostres Illes, en un termini de tres mesos
perquè pugui ser vigent per al 2012."
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Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

La qüestió ja està plantejada: existeix una oferta obsoleta i
no és bona per a la destinació ni per als empresaris, es tracta,
doncs, de determinar quina és aquesta oferta a totes les zones
turístiques de les Illes, com a primer pas, per tal de poder dur a
terme actuacions per eradicar-la.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una comissió per determinar els paràmetres i els
indicadors que definiran el que és l'oferta obsoleta dels
allotjaments de les Illes Balears. Aquesta comissió estarà
formada per membres del Govern, dels partits polítics amb
representació parlamentària, de les organitzacions empresarials
d'allotjament i dels agents socials."

El desenvolupament dels ports a les nostres illes mai no pot
deslligar-se de l'oportunitat de desenvolupament social i
econòmic que comporta per a un poble, per aquest motiu és
imprescindible la participació directa dels ajuntaments que
tenen al seu terme ports titularitat del Govern, en el Consell
d'Administració de Ports de les Illes Balears.
Per aquest motiu i atès que la nova proposta de composició
del consell d'administració de l'entitat Ports de les Illes Balears,
no contempla la participació dels representats municipals, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no
de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir per dret la participació al consell
d'administració de Ports de les Illes Balears, dels ajuntaments
més significatius que tenen al seu terme municipal ports lligats
a la titularitat de la comunitat autònoma.
Palma, a 2 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Any rere any, al final de cada temporada turística, des del
sector turístic i també des del Govern de les Illes Balears, es
posa de manifest l'existència d'una "oferta d'allotjament
obsoleta" o també "fora de mercat".
Els efectes de l'existència d'aquest tipus d'oferta es
manifesten de distintes maneres: els preus baixos d'aquests
allotjaments, amb el que això suposa sobre la zona; la negativa
incidència que té sobre els establiments que sí han millorat les
seves instalAlacions; la imatge de la destinació global, que també
es veu perjudicada...

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.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.
Una recent enquesta entre els joves de la nostra comunitat
autònoma revela que el 75% dels adolescents entre els 14 i 16
anys han abusat de l'alcohol i un 34% ho ha fet entre una i
quatre vegades en l'últim mes. Un 19% considera que
emborratxar-se el cap de setmana és el pla més atractiu i
divertit. Un 94% manifesta que obté alcohol sense dificultats.
Aquestes dades són semblants a les d'altres comunitats
autònomes com per exemple Catalunya.
Les conseqüències d'aquest abús de l'alcohol estan prou
documentades, i les més rellevants entre els joves són:
• La primera causa de mortalitat entre els joves són els
accidents de trànsit on el conductor presenta taxes
d'alcoholèmia en sang per sobre del permès.
• L'alcohol afavoreix la desinhibició i promou actituds
violentes. La majoria dels incidents violent produïts a espais
d'oci estan vinculats a alts consum d'alcohol.
• Afecta les seves capacitats cognitives bàsiques durant
moltes d'hores posteriors al consum.
• El manteniment d'aquest hàbit està relacionat amb greus
malalties hepàtiques, cardiovasculars i de salut mental.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-E i
Més per Menorca presenta a debat la següent proposició no de
llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries perquè atenent la
manca de recursos econòmics i la titularitat pública d'IB3 es
realitzin campanyes i programes de sensibilització i informació
per prevenir el consum excessiu de l'alcohol entre els joves a la
ràdio i la televisió.
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Palma, a 16 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a adoptar amb urgència les mesures necessàries per
garantir el subministrament de combustible i a posar en marxa
d'immediat les unitats elèctriques.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar amb urgència les mesures necessàries per garantir la
neteja adient de les estacions i els combois ferroviaris.

H)

Palma, a 16 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
La mobilitat a les nostres illes es troba en un moment
decisiu. Durant l'anterior legislatura es tramitaren multitud de
projectes i inversions per tal de canviar el model de mobilitat
general, un model que es basava gairebé de manera exclusiva en
el cotxe particular com a mitjà de transport i que promovia unes
infraestructures viàries molt agressives sobre el territori.
El nou model té com a principal objectiu aconseguir una
mobilitat més racional, equilibrada i sostenible en què augmenti
significativament el protagonisme del transport públic. Més
transport colAlectiu i més diversificat: tren, bus, tramvia, metro,
tram-tren, intermodalitat dels distints tipus de transport, més
freqüències a un preu més reduït, foment de la bicicleta pública,
etc.
L'empenta al transport ferroviari és peça clau d'aquest canvi
cap a una mobilitat sostenible. L'augment de les freqüències en
el servei de tren, l'inici de les obres del tram-tren entre Manacor
i Artà o l'eliminació de passos a nivell, són actuacions
encaminades a la consecució d'un transport ferroviari més ràpid,
més còmode, més eficient i més sostenible. També
l'electrificació de la xarxa és una millora substancial per a
l'estalvi i el model sostenible i cal posar-la en marxa d'immediat
aprofitant les inversions realitzades.
Això no obstant, les primeres passes del nou govern, en
decisions preses i en declaracions públiques, apunten un gir
copernicà, abandonant inversions en marxa, compromeses en el
conveni ferroviari amb el Govern de l'Estat, desdient-se de tots
els compromisos promesos en campanya, i, fins i tot, anunciant
una disminució substancial de la quantitat i la qualitat dels
serveis de transport existents: freqüències, augment de tarifes,
etc. El nou gerent d'SFM ha arribat a l'extrem de no fer-se
responsable de la neteja d'estacions i combois, i fins i tot
d'insinuar que es podien suprimir serveis a partir d'octubre per
falta de combustible...
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta la següent proposició no de
llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
El tercer sector sociosanitari, format per entitats privades de
caràcter voluntari i sense ànim de lucre, realitza una feina que
és caracteritza per:
• Eficàcia en la seva actuació. La proximitat i la vinculació
amb els usuaris dels serveis permeten dissenyar recursos
dirigits de forma precisa.
• Demostrada eficiència en la prestació de serveis.
• Activen recursos de voluntariat entre la població.
Els sectors poblacionals en què intervenen són persones en
situació de vulnerabilitat o amb problemes d'inserció social. La
crisis econòmica ha provocat que molts dels serveis que
desenvolupen hagin vist augmentat la demanda.
Aquestes entitats són proveïdores de serveis fonamentals,
residències, centres de dia, centres ocupacionals, programes per
a la cobertura de necessitats bàsiques.
Les seves fonts de finançament són les aportacions
individuals i majoritàriament les subvencions i els convenis de
concertació amb les administracions públiques.
Nombroses entitats expressen la seva impossibilitat de fer
front a les despeses, posant en risc la continuïtat de nombrosos
serveis bàsics que atenen actualment més de 60 mil usuaris que
reben atenció directa d'aquestes entitats. El desmantellament
d'aquest serveis suposaria una gran pèrdua per a la nostra
comunitat i s'haurien d'esperar molts d'anys per tornar-los a
posar en funcionament tal com ara estan.

•
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir, com a mínim, l'actual nombre de
freqüències del transport ferroviari i a respectar el sistema de
tarifes.
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•
•

Aquesta dificultat ve determinada per:
El retard en el pagament per part de les administracions
públiques.
Les dificultats que troben a l'hora de gestionar crèdits amb
les entitats financeres.
La incertesa en el seu futur davant els anuncis de retallades
generalitzades que anuncia el Govern.
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La crisis econòmica obliga tots els governs a prioritzar
despeses, però també és necessari prioritzar els pagaments,
perquè no tots els proveïdors estan en les mateixes condicions
per fer front als pagaments de factures i nòmines.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-E i
Més per Menorca, presenta a debat la següent proposició no de
llei:
1. El Parlament de les Illes Balears constata que les entitats del
tercer sector sociosanitari porten a terme una tasca fonamental
per a l'atenció a les persones en situació de major vulnerabilitat
i que amb la seva feina contribueixen de forma decisiva a la
cohesió social de la comunitat autònoma.

Director/a del
Poliesportiu
Príncipes de
España

14.677,32

9.774,80

Cap del servei de
ramaderia

14.667,32

11.653,60

Palma, 22 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2221/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
dels funcionaris nomenats a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
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 16 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

L'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 és de 498.300'45i, segons el detall i el
desglossament adjunt (8 fulls).

A la Pregunta RGE núm. 2219/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
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.
L'import de la retribució anual dels funcionaris nomenats a
partir del 30 de juny fins a la data d'avui(*), és el que consta a
la relació següent:
Denominació
lloc

Sou base

15.346,29

(*) Es fa constar que la relació conté personal que presta serveis
a unitats que, com a conseqüència del Decret 12/2011, de 18 de
juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
formen part d'altres conselleries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que prioritzi
el pagament de les entitats del tercer sector sociosanitari durant
les properes setmanes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
manteniment de les subvencions, els convenis i les
concertacions amb les entitats del tercer sector; i les fórmules de
concessió de les subvencions que recull el Pla Estratègic de
Serveis Socials aprovat pel Consell de Govern i presentat al
Parlament en la Comissió d'Afers Socials.

15.346,29

Complement
destí

Complement
específic

Cap de
departament de
coordinació de la
Secretaria

14.677,32

13.562,50

21.471,10

Director/a de
l'Advocacia de la
comunitat
autònoma

14.677,3

13.562,50

50.448,58

Cap del
departament de
Coordinació

14.677,32

16.117,22

21.471,10

Palma, 1 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
Els fulls a què fa referència la resposta queden dipositats
al Registre de la cambra, a disposició dels senyors diputats i
de les senyores diputades.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2241/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de les
instalAlacions dels Serveis Ferroviaris (I). (BOPIB núm. 8, de
29 de juliol de 2011).
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?

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011
No s'ha contractat cap empresa per gestionar
provisionalment la neteja de les instalAlacions dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca a causa del bloqueig efectuat a la
partida corresponent el mes d'abril de 2011 per la Conselleria
d'Hisenda.

347

En relació a aquesta solAlicitud d'informació no hi ha cap
font que reculli el motiu pel qual els pacients deixen d'acudir a
una cita.
Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 25 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2242/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de les
instalAlacions dels Serveis Ferroviaris. (BOPIB núm. 8, de 29
de juliol de 2011).
Quina fórmula ha emprat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per gestionar la neteja de les
instalAlacions dels Servies 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?
La formula és el servei públic, l'atenció al ciutadà, la recerca
de solucions imaginatives. No s'ha pogut contractar cap empresa
per gestionar la neteja de les instalAlacions dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca, a causa del bloqueig efectuat a la
partida corresponent el mes d'abril de 2011, per la Conselleria
d'Hisenda, i per ordre del llavors conseller Manera (PSOE).
Aquesta partida, a dia d'avui no s'ha pogut desbloquejar.
La neteja es va dur a terme inicialment a càrrec d'una borsa
d'hores de la neteja del Consorci de Transports de Mallorca. Les
estacions les fan netes els ajuntaments. Els trens els fa nets el
personal d'SFM. L'estació intermodal la fan neta a dia d'avui
empreses de neteja, contractades a altres empreses públiques de
la conselleria, i en particular la que fa net a l'IBAVI, autoritzada
per una resolució del conseller. La finalitat és donar el millor
servei als usuaris del transport públic.
En conseqüència, el personal que ha dut a terme la neteja és
adequat per dur a terme aquest servei.
Palma, 25 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 2265/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (IX). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
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 l'hospital de referència de les Illes
Balears, per no poder avançar el pagament de les despeses,
durant els primers sis mesis de 2011, total i per illes?
En relació a aquesta solAlicitud d'informació no hi ha cap
font que reculli el motiu pel qual els pacients deixen d'acudir a
una cita.
Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2266/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (VI). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
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 el 2010
i durant els primers sis mesos de 2011?
Cost dels trasllats a hospitals de Mallorca 2010-2011

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2260/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (XI). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
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 mesis de 2011, total i per illes?

Origen

Nombre de trasllats
2010

Gener-març 2011

Eivissa
Menorca
Formentera

1.253.697
1.466.343
46.184

349.456
393.113
12.622

Total

2.766.224

755.190

Font: Consulta SAP a 28 juliol 2011
Cost pacients i acompanyants
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Ordre de Publicació

Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

J)
A la Pregunta RGE núm. 2270/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (II). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2268/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (III). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
Quantes 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 el 2010 i fins a 30 de juny de
2011?

Quantes 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 el 2010 i fins a 30 de juny de 2011?
Trasllat de pacients a hospitals de Mallorca 2007-2011
Origen

Nombre de trasllats
2007

2008

2009

2010

genermarç
2011

5.052
5.354

5.561
5.465

5.950
6.304

10.406

11.026

12.254

6.289
6.419
225
12.933

1.635
1.714
54
3.403

Trasllat de pacients a hospitals de la Península 2010-2011
Origen

Eivissa
Menorca
Formentera (*)
Total a Mallorca

Nombre de trasllats
2010

Gener-març 2011

Mallorca
Eivissa
Menorca
Formentera

2.866
956
648
25

737
245
186
10

Total

1.629

441

(*) 2007 a 2009 inclosa a Eivissa
Font: Memòria Ibsalut 2007-2009

Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Font: Consulta SAP a 28 juliol 2011
Ordre de Publicació
Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

K)
A la Pregunta RGE núm. 2271/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (V). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2269/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (IV). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
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 el total per illes i per any?

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, durant els
anys 2007, 2008, 2009 i 2010, especificant el total per illes i
per any?
En relació a aquesta solAlicitud d'informació no hi ha cap
font registrada. D'aquesta manera, fins el 2010 el programa
informàtic aplicat a trasllats dificulta el desglossament per illes
i per destí.

En relació a aquesta solAlicitud d'informació no hi ha cap
font registrada. D'aquesta manera, fins el 2010 el programa
informàtic aplicat a trasllats dificulta el desglossament per illes
i per destí.
Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2272/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (I). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011
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 de 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 el total per illes i per any?
Trasllat de pacients a hospitals de la Península 2007-2011
Origen

Mallorca
Eivissa
Menorca
Formentera (*)
Total a Mallorca
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Palma, 19 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2303/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a suports del Proagro.
(BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).

Nombre de trasllats
2007

2008

2009

2010

genermarç
2011

2.829
908
778

2.946
926
697

2.847
1.018
664

4.515

4.569

4.529

2.866
956
648
25
4.495

737
245
186
10
441

(*) 2007 a 2009 inclosa a Eivissa
Font: Memòria Ibsalut 2007-2009

Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2294/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a prestació
ortoprotèsica. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quina partida pressupostària hi ha per a prestacions
ortoprotèsiques i de quina quantia? Quina millora suposarà en
relació amb el pressupost de 2011?
La partida pressupostària és: G/412B01/48606/00.
La quantia del pressupost 2011 és d'1.001.000 euros.
El pressupost 2012 s'està elaborant, per tant, no podem saber
quina millora suposarà en relació amb el pressupost de 2011.
Palma, 22 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2302/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a traspàs de
competències en agricultura. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).
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?
Atesa la greu crisi econòmica per la qual travessa la nostra
comunitat autònoma no sembla convenient parlar de
transferències de mitjans personals i econòmics en aquests
moments.

Quants ramaders de Menorca estan pendents dels suports
del programa Proagro per garantir la seva activitat agrària?
Dia 12 de març de 2011 es va signar un Conveni entre la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern
de les Illes Balears (abans Conselleria de Presidència) i el
Consell Insular de Menorca per tal de desenvolupar, executar i
finançar accions de foment en el sector ramader de l'illa de
Menorca per tal d'atendre les pèrdues ocasionades en el
subsector lacti boví de Menorca.
El Consell Insular de Menorca havia de dur a terme les
actuacions de foment objecte del present conveni mitjançant la
convocatòria d'ajuts adreçats als titulars d'explotacions del
sector bestiar boví lleter de Menorca i, segons conveni, havia de
justificar abans de dia 30 de novembre de 2011 el pagament de
les ajudes. El pagament del conveni es va tramitar com a
pagament anticipat. Consultada la base del SAP queda acreditat
que el document comptable corresponent no ha estat pagat per
Tresoreria de la CAlB per un problema provisional de liquidesa.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
desconeix el nombre de solAlicituds d'ajuda atès que la
convocatòria l'havia de tramitar el Consell Insular de Menorca.
Palma, 29 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2305/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes retardades
del programa Proagro. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).
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?
El Proagro (Menorca) ha de ser pagat als beneficiaris pel
Consell Insular de Menorca, d'acord amb el Conveni entre la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (abans
Presidència) i el Consell Insular de Menorca de dia 12 de març
de 2011. El pagament del conveni es va fer de forma anticipada.
El Consell Insular de Menorca havia de dur a terme les
actuacions de foment objecte del present conveni mitjançant la
convocatòria d'ajuts adreçats als titulars d'explotacions del
sector bestiar boví lleter de Menorca i, segons conveni, havia de
justificar abans de dia 30 de novembre de 2011 el pagament de
les ajudes. El pagament del conveni es va tramitar com a
pagament anticipat. Consultada la base del SAP queda acreditat
que el document comptable corresponent no ha estat pagat per
Tresoreria de la CAlB per un problema provisional de liquidesa.
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Per tot allò, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori desconeix les dates exactes en què es cobraran les
ajudes retardades del programa Proagro que ha de tramitar el
Consell Insular de Menorca.
Palma, 29 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2309/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
emergència humanitària de Somàlia. (BOPIB núm. 8, de 29 de
juliol de 2011).
Quina ha estat la participació de l'Agència de Cooperació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears davant
l'emergència humanitària de Somàlia?

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2306/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes retardades
del programa Proagro. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

L'Agència de Cooperació ha assistit a la reunió convocada
per l'Agència de Cooperació Espanyola i ha convocat a una
reunió les ONG que operen a la zona per articular mesures de
colAlaboració i per articular possibles aportacions a la societat
civil.
Palma, 6 de setembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Pensa el Govern de les Illes Balears donar compliment al
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?
El Govern de les Illes Balears ja ha donat compliment al
Conveni signat dia 12 de març de 2011 així com a l'Addenda de
dia 18 de juliol de 2011. Tant el Conveni com l'Addenda al
Conveni ja preveien que el pagament es faria de forma
anticipada i així s'ha tramitat.
Palma, 29 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2310/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes retardades
del programa Proagro. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).
A quin règim d'incompatibilitats està sotmès l'assessor
tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, el Sr. Jaime Olascoaga Enseñat?
El règim d'incompatibilitats al qual està sotmès el Sr. Jaime
Olascoaga Enseñat, en la seva condició d'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, està
integrat per disposicions contingudes a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (normativa de caràcter estatal) i la
Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
(normativa de caràcter autonòmic).
Palma, 25 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2341/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
administració més àgil, moderna, eficaç i eficient. (BOPIB
núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears per aconseguir una administració més àgil, moderna,
eficaç i eficient?
En el marc del que disposa la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, i de
la resta de la normativa vigent en matèria de gestió de l'activitat
de l'Administració Pública està previst, per part del Govern de
les Illes Balears, impulsar els processos de simplificació
administrativa en relació amb el desenvolupament del Pla
Estratègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears vigent, de
forma que es produeixi una efectiva reducció de tràmits
procedimentals que generin l'agilitació de les resolucions
administratives (tant en relació amb les activitats empresarials
com amb la resta d'actuacions amb repercussió directa sobre els
ciutadans), la presa de mesures en relació amb les càrregues
administratives de les empreses i dels ciutadans al marc de les
seves relacions amb l'Administració, on destaca l'impuls a
l'efecte de la reducció de la documentació que han de presentar
i l'aproximació per mitjans telemàtics.
A l'efecte, es realitzaran, entre d'altres, les següents
actuacions:
• Millora de la informació ciutadana en relació amb els
procediments, les novetats legals i les millores respecte de
l'accessibilitat dels mitjans electrònics a l'abast dels
ciutadans.
• Proposta i aprovació de normatives en relació amb la
simplificació administrativa i la disminució de càrregues
administratives.
• Proposta de modificació, si cal, dels procediments interns de
l'Administració (gestió per processos) que facilitin la
tramitació més àgil dels procediments i la seva resolució de
manera que, sense manca de les garanties de control
necessaris, siguin proporcionats a l'objecte del procediment
i la seva finalitat.

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011
•

•
•
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Facilitar els processos participatius ciutadans, en relació
amb la proposta de mesures d'agilitació de les tramitacions
administratives.
Impuls a la interoperativitat i l'intercanvi documental en
relació amb l'agilitació i la modernització dels procediments.
Creació de l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes Balears
i impuls de les actuacions de seguiment de la millora de la
qualitat dels serveis públics.

Mantindrà la Conselleria de Presidència les ordres de
subvenció per executar projectes d'educació, formació i
sensibilització per al desenvolupament, projectes de
cooperació per al desenvolupament i d'acció humanitària amb
països empobrits i projectes de cooperants? Mantindrà la
Conselleria de Presidència les ordres de subvenció en matèria
d'immigració adreçades a entitats sense ànim de lucre i a
entitats locals?

Marratxí, 12 de setembre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

En aquest moment ens trobam en fase d'elaboració del
Projecte de Pressupost 2012 i detallant la distribució dels crèdits
pressupostaris de cada un dels programes de la Direcció General
de Cooperació i Immigració. Per tant, a partir d'aquí es definiran
les línies a seguir des de la Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Palma, 12 de setembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

U)
A la Pregunta RGE núm. 2352/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bassa de Calvià.
(BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Ordre de Publicació

En quin estat de funcionament es troba la bassa de Calvià?
Y)
Les obres de la bassa de Peguera (Calvià) les va promoure
el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) i es
troben finalitzades, a excepció d'una segona fase que està
pendent de recepció per part del MARM. Una vegada sigui
recepcionada totalment, se'n cedirà l'ús a la comunitat de
regants.
Palma, 6 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 2470/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria tècnica de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, III.
(BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quines són les retribucions de l'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Sr.
Gaspar Oliver Juan?
L'import anual de les retribucions del Sr. Gaspar Oliver Juan
com a assessor tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori és de 46.283'81 i.

Ordre de Publicació
Palma, 1 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

V)
A la Pregunta RGE núm. 2353/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bassa d'AlgaidaMontuïri. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Ordre de Publicació

En quin estat es troben les obres de la bassa
Algaida-Montuïri?

Z)

Actualment s'està redactant el projecte d'una nova bassa
ubicada en els terrenys que el Govern va adquirir l'any 2010 en
el terme municipal d'Algaida.

A la Pregunta RGE núm. 2471/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria tècnica de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, II.
(BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Palma, 6 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 2363/11, 2364/11, 2367/11,
2369/11 i 2370/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relatives a efectes del Pla de sanejament,
III a VII. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

A quin règim d'incompatibilitats està sotmès l'assessor
tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, Sr. Gaspar Oliver Juan?
El règim d'incompatibilitats al qual està sotmès el Sr. Gaspar
Oliver Juan, en la seva condició d'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, està
integrat per disposicions contingudes a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (normativa de caràcter estatal) i a la
Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
(normativa de caràcter autonòmic).
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Palma, 1 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2474/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria tècnica de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quines són les funcions de l'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Sr.
Gaspar Oliver Juan?
Les funcions de l'assessor tècnic són assessorar el conseller
en qualsevol qüestió relacionada amb l'agricultura, el medi
ambient i el territori.
Palma, 1 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE
núm. 2327/11 i 2328/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3170/11, presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i acorda que les preguntes esmentades, relatives a
connexió Artà-Manacor-Palma i a tren Manacor-Artà rebin
tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Canvis a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3137/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada que a la comissió esmentada la Sra. Rosa Maria
Bauzá i Colom substituirà la Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011

353

354

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011

BOPIB núm. 13 - 23 de setembre de 2011

355

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

