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1. PLE DEL PARLAMENT

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3068/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política de transport aeri.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Manel Martí i
Llufriu.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.
Intervingueren en torns de rèplica i contrarèplica els Hbles.
Srs. Manel Martí i Llufriu i Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3107/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a posada en funcionament de l'EDAR de Cala
Tarida. (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3103/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
declaracions sobre la llengua. (BOPIB núm. 12 de 16 de
setembre de 2011).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3108/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació sanitària dels
municipis. (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats i portaveu del Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3106/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3109/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments de pacients que
s'han de traslladar a Mallorca per rebre tractament. (BOPIB
núm. 12 de 16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social.

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3110/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de despeses a les grans
fires turístiques. (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).
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I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3113/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal Suprem
en relació amb els convenis de carreteres. (BOPIB núm. 12 de
16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3111/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consorci de transports de
Mallorca. (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3114/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xifres de dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12 de 16 de
setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3112/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les principals obres
en infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 12
de 16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats i portaveu del Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3115/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del dèficit públic de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12 de
16 de setembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

366

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011
Ordre de Publicació

L)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3104/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a atur
del mes d'agost. (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3119/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (IV).
(BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3116/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (I).
(BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3120/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (V). (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

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

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3117/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (II). (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3121/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI). (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3118/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (III). (BOPIB núm. 12 de 16 de setembre de 2011).

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

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Validació del Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport
als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les
Illes Balears (RGE núm. 3075/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, després del debat corresponent, validà, per
34 vots a favor, 1 en contra i 18 abstencions, el decret llei
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació de projecte de llei per al Decret llei 5/2011, de
29 d'agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i
mitjana empresa de les Illes Balears (RGE núm. 3075/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, un cop validat el decret esmentat, aprovà
per assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2177/11, de supressió de l'article 54 de la Llei per a la dona.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2011, prengué en consideració per assentiment
la proposició de llei esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de setembre de 2011, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 2315/11, relativa a
desbloqueig i informació del Ministeri de Defensa sobre el
projecte d'enfonsament de la fragata Baleares en aigües de
Calvià, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
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 Baleares 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 Baleares 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 Baleares; 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.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2011.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de setembre de 2011, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 2396/11, relativa
paralització de les obres del Palau de Congressos, i quedà
aprovada la següent:
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B)

D)

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actitud negligent
de l'anterior executiu per la seva deficient gestió del Palau de
Congressos, que ha suposat la paralització de la principal
infraestructura turística de Palma, fonamental per reactivar i
desestacionalizar aquest sector i l'ocupació.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè l’immoble de l’antic hospital Verge del Toro a
Maó, del qual serà titular properament, sigui convertit en un
centre sociosanitari de Menorca, els usos del qual han de ser
revisats i acordats a través d’una mesa constituïda pel Consell
Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i les entitats
menorquines implicades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de
Palma per tal que duguin a terme les gestions necessàries a fi de
reiniciar les obres del Palau de Congressos de Palma en el
termini de temps més breu possible.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que estudiï la possibilitat que aquest
immoble pugui acollir en el futur altres usos sociosanitaris
públics no prevists en el pla d’usos existents.

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2011.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2285/11, relativa a suport a la candidatura de Madrid 2020 i
a Palma de Mallorca com a subseu olímpica, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 de setembre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2577/11, relativa a
rectificació de les normes que regulen i exigeixen el
coneixement de la llengua catalana als professionals mèdics
com a requisit per poder optar a un lloc de feina a la sanitat
pública balear, i quedà aprovada la següent:

C)

RESOLUCIÓ

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.
A la seu del Parlament, 20 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 de setembre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2063/11, relativa al
centre sociosanitari a l'antic hospital Verge del Toro, amb
l'esmenta RGE núm. 3228/11, del Grup Parlamentari Popular,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rectificar de forma urgent la normativa que regula
l’exigència de coneixements de llengua catalana en els
processos selectius d’accés i de mobilitat del personal del sector
públic sanitari de la CAIB, determinant que els coneixements de
llengua catalana seran valorats com a mèrit i no com a requisit
a l’hora d’ocupar un lloc de treball en el sector públic sanitari
balear.
A la seu del Parlament, 21 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2283/11, relativa a foment de l'autoocupació i la
iniciativa emprenedora per fer front a l'atur juvenil, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011
RESOLUCIÓ

369

responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 1929/11 i 1946/11).

F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears que acordin unes 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, que s’elabori un
programa formatiu per tal de fomentar l’esperit emprenedor a
les escoles, als 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, a dissenyar polítiques que lluitin
contra el fracàs i l’abandonament escolar i a posar en valor la
societat del coneixement.
A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2358/11, relativa a participació activa en la
promoció d'accions amb motiu de l'any 2012 de l'Envelliment
actiu i de solidaritat entre generacions, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
G)
1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a l'Any
Europeu de l'Envelliment actiu 2012.

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre
de 2011, després d'acordar l'alteració de l'ordre del dia en el
sentit d'acumular a efectes de debat les dues compareixences
esmentades, comparegué l'Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat de la
directora general de Treball i Salut Laboral i del cap de Gabinet,
informà sobre els temes indicats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre les línies d'actuació en matèria
d'hisenda i pressuposts i les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm.
1928/11 i 1946/11).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2011, tengué
lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en conseqüència
comparegué l'Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament, de la directora general de
d'Economia i Estadístiques, del director general del Tresor i
Política Financera i del cap de Gabinet, informà sobre els temes
indicats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
i el Govern de les Illes Balears a adherir-se a l'Any Europeu de
l'Envelliment actiu 2012 i al fet que, juntament amb els
interlocutors socials i les organitzacions de la societat civil,
adoptin les mesures necessàries per a l'assoliment dels objectius
de l'Any Europeu de l'Envelliment actiu.

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

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre les línies d'actuació en matèria d'assumptes
institucionals i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord amb el
programa polític del Govern (RGE núm. 1926/11 i 1940/11).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans, sobre les línies
d'actuació en matèria de treball i les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2011, tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
qui, acompanyat de la secretària general, de les directores
generals de Coordinació del Govern, d'Immigració i de
Relacions Institucionals i Acció Exterior, del cap de Gabinet i
del cap de Premsa, informà sobre els temes indicats.

370

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011

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

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, sobre les línies
d'actuació en matèria de turisme i les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 1923/11 i 1943/11).

Elecció del càrrec de secretària de la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre
de 2011, quedà proclamada secretària, per assentiment de tots
els grups parlamentaris, l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló
i Garcías, del Grup Parlamentari Popular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de setembre de 2011, tengué lloc el debat
conjunt dels escrits esmentats, i en conseqüència comparegué
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui, acompanyat del director
general de Promoció i Coordinació Turística, de la cap de
Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre els temes indicats.

Ordre de Publicació
B)

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

Ordre de Publicació
E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,,
Medi Ambient i Territori, davant la Comissió d'Economia,
sobre les línies d'actuació en matèria de medi rural i marí i les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa polític
del Govern (RGE núm. 1919/11 i 1945/11).

Posposició de les proposicions no de llei RGE núm.
2283/11 i 2358/11.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre
de 2011, quedaren posposades, a solAlicitud de Grup
Parlamentari Popular i amb la conformitat de la resta de grups
parlamentaris, les proposicions no de llei esmentades,
presentades pel Grup Parlamentari Popular i relatives al foment
de l'autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer front a
l'atur juvenil i a la participació activa en la promoció d'accions
amb motiu de l'any 2012 de l'envelliment actiu i de solidaritat
entre generacions (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol, i núm. 9, de
26 d'agost d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2011, tengué lloc el
debat conjunt dels escrits esmentats, i en conseqüència
comparegué l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, qui, acompanyat del cap de Gabinet, del director
gerent del FOGAIBA, de la directora general de Medi rural i
marí i de l'assessor, informà sobre els temes indicats.

Ordre de Publicació
C)

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

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió RGE núm. 2344/11 i 2346/11.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2011, quedaren
ajornades, a petició de la Presidència de la comissió, les dues
preguntes esmentades, presentades per la diputada Hble. Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a reactivació econòmica (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
D)
Elecció del càrrec de vicepresident de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2011, decaigué la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Manel
Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Proagro 2010 (BOPIB núm. 8, de 29 de
juliol d'enguany), a causa de l'absència d'aquest diputat.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2011, quedà
proclamat vicepresident, amb l'assentiment de tots els grups
parlamentaris i l'abstenció de PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del
Grup Parlamentari Popular.

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

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1909/11.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2011, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca retirà l'escrit esmentat mitjançant el qual solAlicitava
que el president del Parlament recaptés la presència del
conseller de Presidència per tal d'informar sobre les prioritats
que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2011, conformement amb l'establert als
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117
i 148 del Reglament de la cambra, i segons l'acord adoptat pel
Ple de la cambra el proppassat dia 14 de setembre, acorda de
tramitar el Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa (RGE núm.
3075/2011), com a projecte de llei.
Així mateix la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obri un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Mesa de la Comissió d'Economia.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1911/11.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2011, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit
esmentat mitjançant el qual solAlicitava que el president del
Parlament recaptés la presència del conseller de Turisme i
Esports per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la
seva conselleria per a aquest nou govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2292/11.
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A)
DECRET LLEI 5/2011, DE 29 D’AGOST, DE SUPORT
ALS EMPRENEDORS I A LA MICRO, PETITA I
MITJANA EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
PREÀMBUL
I
En l’actualitat, l’economia balear se sustenta sobre els
autònoms, els empresaris i les petites i mitjanes empreses
(pimes). A més, dins les pimes del teixit productiu balear, les
microempreses representen el 95,6 %. És per això que la major
part de l’ocupació creada i de la riquesa generada a la comunitat
autònoma de les Illes Balears té la causa en aquest teixit
econòmic, que requereix un esforç constant per emprendre.
Els emprenedors no solament creen la major part de
l’ocupació en les economies de referència al món, sinó que són
determinants per al creixement econòmic i la innovació. Són els
canals principals per a la transmissió del coneixement i la
innovació i per a la seva utilització en activitats productives
generadores de major valor afegit i, per tant, de rendiment
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econòmic. L’activitat emprenedora d’empresaris i pimes
funciona com a mecanisme a través del qual les inversions en
R+D, innovació i formació es traslladen a innovacions
acceptades pel mercat, de manera que és determinant per al
ritme de creixement a llarg termini. Per tot això, garantir
l’activitat emprenedora és un dels fonaments sobre els quals es
construeixen la competitivitat i la prosperitat de qualsevol
economia.

•
•

Facilitar l’accés de les PIME al finançament, en particular
al capital risc, els microcrèdits i el finançament d’expansió.
Desenvolupar un marc jurídic i empresarial que propiciï la
puntualitat dels pagaments en les transaccions comercials.
II

És l’obligació i la responsabilitat dels poders públics
promoure, per tant, un marc favorable perquè es desenvolupin
les capacitats dels emprenedors.

L’article 38 de la Constitució Espanyola reconeix la llibertat
d’empresa dins el marc d’una economia de mercat i estableix la
garantia i protecció d’aquesta pels poders públics, d’acord amb
les exigències de l’economia en general i, en el seu cas, de la
planificació.

Les economies més pròsperes i innovadores del món són
aquelles amb nivells d’emprenedoria més elevats. En totes
coincideixen a més dues circumstàncies: un ampli
reconeixement social a la figura de l’empresari i de l’empresària
i un marc propici al desenvolupament de la seva activitat.

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, després de la reforma
efectuada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, reconeix,
a l’article 30, una sèrie de competències exclusives de la
comunitat autònoma en matèria de:

No és casualitat que ja el 1953 els Estats Units d’Amèrica
promulgassin la Small business act per donar suport des dels
poders públics als petits empresaris. En aquest sentit, la Carta
Europea de la Petita i Mitjana Empresa descriu les petites
empreses com la columna vertebral de l’economia europea.

21. Foment del desenvolupament econòmic al territori de la
comunitat autònoma, d’acord amb les bases i la coordinació
general de l’activitat econòmica.
34. Indústria, sens perjudici del que determinin les normes
de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès
militar i les normes relacionades amb les indústries
subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs o energia
nuclear. L’exercici de la competència s’ha de fer d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general.
Seguretat de les instalAlacions, dels processos i dels
productes industrials.
42. Comerç interior, sens perjudici del que disposen els
articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució.
44. Investigació, innovació i desenvolupament científic i
tècnic.

Aquest decret llei de suport als emprenedors i a la micro,
petita i mitjana empresa de les Illes Balears s’adequa al marc
normatiu comunitari i respon als objectius formulats des de la
Llei de la petita empresa de la UE de 2008 que, en
reconeixement a la primera llei americana, ha rebut el títol de
Small Business Act for Europe.
La iniciativa denominada Small Business Act (SBA) per a
Europa té per objecte crear unes condicions favorables per al
creixement i la competitivitat sostinguda de les petites i
mitjanes empreses (PIME) europees. Les polítiques
comunitàries i nacionals han de tenir més en consideració el
paper de les PIME en el creixement econòmic, en la creació
d’ocupació i en la gestió de la transició cap a una economia
basada en el coneixement.
L’SBA es basa en deu principis, orientats a definir les
polítiques comunitàries i nacionals, i en mesures pràctiques per
a aplicar-los, que són entre d’altres:
• Desenvolupar un marc favorable per als empresaris que
faciliti la creació de PIME.
• Promoure la cultura empresarial, en especial mitjançant la
creació de xarxes d’empreses i l’intercanvi d’experiències
(els estats membres han d’adoptar mesures en matèria
d’ensenyament, formació, fiscalitat i assistència a
empresaris).
• Adaptar les administracions públiques a les necessitats de
les PIME i eliminar els obstacles administratius
(procediments simplificats, administració en línia i sistema
de finestreta única) per accelerar els procediments de
creació d’empreses i d’activitats comercials.
• Elaborar normes d’acord amb el principi de “pensar primer
a petita escala”, tenint en compte les característiques de les
PIME en elaborar la legislació, i simplificar l’actual marc
regulador.

En matèria d’impuls al desenvolupament sostenible, a
l’activitat econòmica, a la iniciativa empresarial, a l’augment de
la competitivitat, la productivitat i la innovació, a la
simplificació administrativa i a la reducció de càrregues, hi ha
diverses normatives relacionades. Així, en l’àmbit europeu, la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior; la
Decisió núm. 1639/2006/CE, de 24 d’octubre, per la qual
s’estableix un programa marc per a la innovació i la
competitivitat (2007-2013); la Comunicació COM (2008) 394
final “Pensar primer a petita escala”. “Small Business Act” per
a Europa: iniciativa en favor de les petites empreses; la
Comunicació COM (2011) 78 final Revisió de la “Small
Business Act” per a Europa. En l’àmbit estatal, la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics; la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis
per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i al seu exercici. Així mateix, l’Estat va
aprovar la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. En
l’àmbit autonòmic disposam de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears;
la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses
lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
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III

V

Aquest decret llei de suport als emprenedors i a la micro,
petita i mitjana empresa de les Illes Balears -sobre la base del
principi “pensar primer a petita escala” (think small first) de la
regulació europea- pretén fomentar l’esperit emprenedor en el
sentit més profund, el de les actituds, les preferències i les
capacitats de la persona, la qual cosa exigeix potenciar els
valors que defensen aquest esperit. D’altra banda, també
persegueix crear un sistema adequat d’incentius per a la
conversió de les idees i les habilitats emprenedores en activitats
generadores de valor.

L’article 49.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
reformat mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
estableix que el Consell de Govern pot dictar mesures
legislatives provisionals en forma de decrets llei quan concorrin
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent, amb
determinades exclusions entre les quals no es troba la matèria
que ens ocupa.

IV
Aquesta norma s’estructura en quatre capítols.
El capítol I (articles 1 i 2) estableix com a objectiu del decret
llei promoure la creació i la consolidació d’empreses, com a
mecanisme tractor de la generació de riquesa i ocupació per a
les Illes Balears, basat en mesures de diferenciació per crear i
millorar la competitivitat i la productivitat del nostre teixit
empresarial. Per aconseguir aquest objectiu, a continuació es
defineixen els actors clau per al desenvolupament econòmic i
social de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El capítol II (articles 3 a 5) pretén sensibilitzar i promoure
la creació i la consolidació empresarial des de l’escola fins a la
Universitat, introduint els conceptes relacionats amb
l’emprenedor o l'emprenedora dins l’àmbit educatiu a tots els
nivells. Alhora s’instrumentalitzaran programes de capacitació
i professionalitat del nostre teixit empresarial, per millorar-ne la
competitivitat i la productivitat. També es fomentarà el valor de
la responsabilitat social empresarial.
El capítol III (articles 6 a 9) estableix la creació
d’instruments a favor de la simplificació administrativa que
redundaran en majors facilitats per als emprenedors i pimes de
les Illes Balears, entre els quals es troben la reducció de
càrregues administratives en la creació d’empreses i l’impuls
d’una plataforma informàtica integral de serveis d’informació,
tramitació, assessorament i acompanyament empresarial.
Igualment, en relació amb la simplificació administrativa, es
recullen en aquest capítol els mecanismes de millora de la
coordinació de polítiques i serveis de suport a emprenedors i
empreses.
El capítol IV (articles 10 a 12) regula actuacions que
permetran als emprenedors i als empresaris de les Illes Balears
accedir al finançament tradicional i no tradicional i alhora
palAliar els problemes econòmics conjunturals provocats per la
situació econòmica actual. En primer lloc, crear un fons de
capital llavor i un altre de capital de risc, com a element
impulsor del finançament empresarial; en segon lloc, establir
una política de foment de captació d’àngels inversors (business
angels); en tercer lloc, habilitar línies d’avals per a emprenedors
i empresaris que cobreixin les necessitats no cobertes pel
sistema financer actual.

La necessitat extraordinària i urgent, pressupòsit que habilita
la intervenció normativa per mitjà del decret llei, ha estat
objecte de diverses sentències del Tribunal Constitucional -com
ara, entre d’altres, les sentències 29/1982, 6/1983, 29/1986 i
23/1993-, que han perfilat el sentit d’aquesta exigència, de
manera que són constitucionalment admissibles els decrets lleis
dictats en resposta a circumstàncies econòmiques o socials que
requereixen una intervenció ràpida del legislador. En aquest
sentit, la situació econòmica actual exigeix que el Govern
impulsi l’existència d’un marc normatiu favorable que coadjuvi
en el creixement de l’economia balear i que permeti l’execució
efectiva d’un pla d’acció integral que ofereixi el suport
necessari als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa,
els quals constitueixen el gros del teixit econòmic balear.
Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de 26 d’agost de 2011, s’aprova
el següent
DECRET LLEI
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte del Decret llei
1. Aquest decret llei té per objecte promoure l’activitat
generadora de riquesa i ocupació a través dels emprenedors i la
micro, petita i mitjana empresa de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que són els destinataris de les regulacions
contingudes en aquest decret llei.
2. Per al compliment d’aquest objectiu l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de regular i
desenvolupar els procediments necessaris per tal de:
1r. Fomentar i potenciar l’esperit emprenedor, la creativitat,
la innovació i la figura de l’empresari o empresària a través del
desenvolupament del capital humà i la captació de talent.
2n. Crear un marc favorable per a la creació i consolidació
de la micro, petita i mitjana empresa, a través de la reducció
progressiva de càrregues administratives i la coordinació de
polítiques i serveis de suport a emprenedors i empreses.
3r. Instrumentar mesures de suport econòmic, fiscal i
financer que facilitin el desenvolupament dels emprenedors i les
pimes.
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Article 2
Destinataris
1. Són destinataris d’aquest decret els emprenedors i les micro,
petites i mitjanes empreses.
2. Es consideren emprenedors les persones físiques o jurídiques
que estan iniciant o ja han iniciat, en un temps no superior a 2
anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears,
amb domicili a les Illes Balears, i sempre que no superin els
paràmetres de la condició de mitjana empresa.
3. Es considera PIME (petita i mitjana empresa), l’empresa que
compleix, amb els requisits següents, d’acord amb l’annex I del
Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea:
a) Tenir menys de 250 treballadors.
b) Tenir un volum de negoci anual no superior a 50 milions
d’euros o bé un balanç general anual que no és superior a 43
milions d’euros.
c) No hi participen en un 25 % o més del seu capital o dels
seus drets de vot altres empreses que no compleixen els
requisits anteriors.
Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la
que té menys de 50 treballadors, com també un volum de negoci
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions
d’euros. Les PIME que no compleixen aquestes característiques
tenen la condició de mitjana empresa.
D’altra banda, dins del grup de petites empreses, es
considera microempresa la que té menys de 10 treballadors i un
volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera
els 2 milions d’euros.
4. Als efectes d’aquest decret llei, s’entén per activitat
econòmica qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre
que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de
producció, dels recursos humans, o d’ambdós, a fi d’intervenir
en la producció o distribució de béns o serveis. L’activitat
econòmica ha de tenir l’objectiu d’obtenir un benefici
econòmic, independentment que aquest es pugui reinvertir o
repartir entre els integrants de l’organització.
Capítol II
Talent i capital humà
Article 3
Continguts curriculars
La conselleria competent en matèria d’educació ha
d’impulsar que s’introdueixin en els decrets de
desenvolupament curricular, en tots els cicles educatius no
universitaris, continguts sobre formació i motivació per a la
creació d’empreses, en coordinació amb la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació. Aquests
continguts han de tenir en compte els aspectes següents:

a) Valorar la figura d’emprenedor o emprenedora i
empresari o empresària com també l’esperit empresarial i la
seva funció decisiva en la generació de riquesa i creació de llocs
de treball.
b) Fomentar valors i habilitats vinculats a l’autoocupació, la
creació i la gestió empresarial, com la creativitat, la innovació,
el lideratge, la responsabilitat, l’ètica empresarial, la iniciativa,
la cultura de l’esforç i el treball en equip, a través de
metodologies d’ensenyament que promoguin aquests valors de
manera transversal.
c) Enfortir els vincles entre el món de l’empresa i el sistema
educatiu.
d) Fomentar i incorporar el concepte d’ètica empresarial i de
responsabilitat social empresarial (RSE) com a part essencial
del currículum associat a les ciències empresarials.
Article 4
Universitat
1. El Govern de les Illes Balears, amb el màxim respecte a
l’autonomia universitària, ha de promoure la inclusió de mòduls
pràctics i teòrics amb assignació de crèdits universitaris adreçats
a fomentar la creació d’empreses en tots els graus universitaris,
d’acord amb els criteris i conceptes que contengui el pla
d’accions que desplegui aquest decret llei.
2. Al seu torn, el Govern de les Illes Balears ha de promoure
polítiques públiques adreçades al colAlectiu universitari a fi de
dotar-lo d’assistència tècnica i assessorament financer, en
especial en activitats innovadores, dins els criteris i conceptes
que contengui el pla d’accions que desplegui aquest decret llei.
Article 5
Capacitació i responsabilitat social empresarial
1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure, entre d’altres
actuacions, la creació de programes d’acompanyament,
tutorització i formació específica per impulsar i potenciar la
capacitació tècnica en gestió empresarial de l’emprenedor o
emprenedora i l’empresari o empresària. Igualment, ha de
promoure la captació de talent i professionalització de la gestió
empresarial amb l’objectiu d’aconseguir el creixement, la
productivitat i la competitivitat de l’empresa.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar les polítiques de
responsabilitat social empresarial fomentant la implantació
d’activitats, plans i programes de responsabilitat social en el
desenvolupament dels projectes empresarials. La implementació
de bones pràctiques d’RSE ha de permetre als emprenedors i als
empresaris millorar la gestió, identificar noves oportunitats de
negoci i minimitzar els riscos ambientals i socials, fet que
redunda en un increment de la seva competitivitat, productivitat
i sostenibilitat.
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Capítol III
Simplificació administrativa i coordinació de polítiques i
serveis de suport a emprenedors i empreses
Secció 1a
Simplificació administrativa
Article 6
Eliminació i reducció de càrregues administratives
1. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme l’eliminació
i la reducció progressives de les càrregues administratives, i ha
de reduir, a més, les traves injustificades o desproporcionades
a l’accés i exercici de l’activitat. Per a això cal simplificar
aspectes relatius a la solAlicitud de llicències i permisos, i cal
potenciar la utilització de l’administració electrònica, a fi
d’aconseguir una major eficiència, productivitat i ocupació, a
més d’un increment de la varietat i qualitat dels serveis
disponibles per a les empreses i els ciutadans.
2. El Govern de les Illes Balears ha de fomentar la
transparència, la participació ciutadana i la colAlaboració
institucional per aconseguir l’eficàcia i l’eficiència necessàries
en matèria de creació i consolidació d’empreses. En particular,
cal crear, dins el Grup d’Impuls per a la Simplificació i la
Reducció de Càrregues Administratives a què es refereix
l’article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, un grup de
treball específic en matèria de creació i consolidació
d’empreses.
3. El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar la
implantació de la finestreta única de la directiva de serveis en
els àmbits autonòmic i local, com a eina important per facilitar
la creació i consolidació d’empreses. El Govern de les Illes
Balears ha de desenvolupar la intercomunicació amb la
finestreta estatal per poder implantar i interrelacionar tota la
informació necessària per dur a terme una activitat, i facilitar
així la tramitació electrònica dels procediments.
4. L’eliminació i la reducció de càrregues administratives s’han
de fer, si més no, mitjançant les accions següents:
a) Reduir la freqüència de les declaracions obligatòries als
mínims necessaris.
b) Eliminar reiteracions.
c) Automatitzar la recollida d’informació, a través de
sistemes de declaració electrònica.
d) Facilitar l’accés a la informació pel que fa als tràmits
administratius que puguin alentir el desenvolupament econòmic.
e) Potenciar l’accés a informació relacionada amb la creació
i consolidació de manera telemàtica i unificada.
f) Millorar la qualitat de les normes, amb la finalitat de
garantir la seguretat jurídica i d’evitar totes aquelles regulacions
que imposin costos burocràtics innecessaris als emprenedors,
com també legislacions complexes que suposin barreres que
desincentivin l’activitat econòmica.
g) Impulsar l’avaluació de l’impacte normatiu que té la
regulació en el teixit empresarial, mitjançant el mesurament de
les càrregues administratives derivades dels projectes
normatius.
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h) Garantir un coneixement millor del contingut de les
normes, principalment, quant a terminis concrets, documentació
necessària i organismes competents per a la creació d’empreses.
i) Promoure els mecanismes d’interconnexió telemàtica i
coordinació interadministrativa que faci possible la supressió de
l’obligació d’aportar determinats documents, tot incloent
aquesta supressió en el catàleg de simplificació documental.
Secció 2a
Coordinació de polítiques i serveis de suport a emprenedors
i a empreses
Article 7
Coordinació de polítiques de suport a emprenedors i a la
micro, petita i mitjana empresa
1. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha de coordinar les polítiques de suport a
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa.
2. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha d’elaborar quadriennalment un pla d’accions per
donar suport als destinataris d’aquest decret llei.
3. A l’efecte, cal crear un comitè tècnic integrat per membres
del Govern de les Illes Balears la funció del qual serà coordinar
eficientment les polítiques i els recursos destinats als
emprenedors i a les empreses objecte d’aquest decret llei. Es
poden articular mecanismes de consulta i d’assessorament a
entitats que donin suport als emprenedors i a les empreses de les
Illes Balears.
4. El Govern de les Illes Balears ha d’establir una interlocució
coordinada davant instàncies supraautonòmiques, amb
l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència en la captació de
recursos i el desenvolupament de projectes a les Illes Balears
destinats a crear i consolidar el teixit empresarial balear.
Article 8
Serveis integrals de suport a la creació i consolidació
1. Amb l’objectiu de garantir i millorar l’eficàcia de les
diferents polítiques de suport a emprenedors i empresa, la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha de definir un mapa de serveis estandarditzats, en
què s’oferirà un model de gestió integral i unificat de diagnòstic,
avaluació i seguiment dels serveis prestats.
2. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha de coordinar les possibles línies de subvencions
destinades als serveis de suport a emprenedors i empreses per
fomentar-ne la competència i millorar-ne l’eficiència. Cal
utilitzar un sistema d’indicadors de seguiment i d’avaluació de
resultats que garanteixi la qualitat dels serveis oferts.
3. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha de crear una plataforma informàtica integral de
serveis d’informació, tramitació, assessorament i
acompanyament empresarial.
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Article 9
Infraestructures públiques per a la incubació i el
desenvolupament de projectes empresarials
El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la coordinació
de les infraestructures públiques existents, amb l’objectiu de
fer-les més eficients i de generar un recurs motor i tractor de
creació i consolidació empresarial. En aquest sentit, es
distingeix entre:
a) Vivers d’empreses: el Govern de les Illes Balears ha de
posar en valor les infraestructures públiques per a la incubació
existents a les Illes Balears, mitjançant la coordinació
administrativa, el foment de l’ús d’aquestes i la promoció de les
empreses instalAlades en les dites infraestructures, tot això
potenciant el treball en xarxa i la cooperació, tant a escala local
com nacional i europea, entre els vivers. Així mateix, el Govern
de les Illes Balears ha d’establir una política d’atracció
d’empreses estrangeres cap a les infraestructures d’incubació
existents.

b) Infraestructures cientificotècniques i industrials: alhora,
el Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la cooperació
publicoprivada per a la creació d’infraestructures
cientificotècniques i industrials.
c) Parcs industrials: el Govern de les Illes Balears ha
d’establir una política de desenvolupament de sòl industrial
empresarial com també l’atracció d’empreses estrangeres cap
als parcs empresarials.
Capítol IV
Finançament de les empreses
Article 10
Impuls al finançament de projectes empresarials
1. El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar les mesures
d’impuls al finançament de projectes empresarials per mitjà, en
particular, de les accions següents:
a) Facilitar l’accés al crèdit tradicional dotant els fons de
provisions tècniques de les societats de garantia recíproca
(SGR) per reforçar les línies d’avals per a emprenedors i per
micro, petites i mitjanes empreses, en les diferents fases
(creació, consolidació, internacionalització i/o reestructuració).
b) Crear una societat de capital llavor i una societat de
capital de risc amb les aportacions de les quals podran ser
públiques, privades o publicoprivades.
c) Establir un sistema normatiu, fiscal i econòmic que
afavoreixi la inversió privada i el flux de crèdit des d’àngels
inversors en les fases de llavor, consolidació i
internacionalització.
d) Dotar el sistema financer d’eines d’anàlisi tècnica per
valorar la inversió en actius tecnològics i potenciar així l’ús
d’instruments existents al mercat o els de nova creació.
e) Fomentar l’atracció d’inversió estrangera mitjançant la
cooperació internacional.

2. El finançament als projectes empresarials podrà ser públic,
privat o publicoprivat.
3. Es considera com a àngel inversor l’inversor individual que,
a títol privat, aporta capital, coneixements tècnics i/o la xarxa de
contactes personals a emprenedors que volen posar en marxa un
projecte empresarial (capital llavor), empreses que es troben en
l’inici de la seva activitat (capital d’inici) i empreses que han
d’afrontar una fase de creixement.
Article 11
Finançament públic per a la creació i consolidació de pimes
El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar les
mesures següents de finançament públic per a la creació i
consolidació de les micro, petites i mitjanes empreses, en
particular, de les accions següents:
a) Crear un marc normatiu i fiscal dissenyat específicament
per a l’emprenedor o emprenedora que ajudi a optimitzar
l’estructura de costos, incloent-hi els de posada en marxa i
consolidació empresarial; com també establir mesures de suport
per palAliar la conjuntura econòmica de declivi.
b) Dotar de fons les SGR per a la creació de noves línies
d’aval per finançar la liquiditat i la inversió als emprenedors i
a les pimes, en especial, a les que estiguin en condicions de
reestructuració empresarial.
c) Reforçar i ampliar les mesures de suport a l’emprenedor
o emprenedora i a la PIME previstes en la normativa
reglamentària autonòmica en relació amb la compensació en la
pujada dels tipus d’interès.
d) Establir mecanismes de finançament dels costos de la
protecció de la propietat industrial i intelAlectual. Establir un
sistema de valoració d’intangibles tecnològics que facilitin
l’accés al finançament.
e) Preveure la creació d’un fons de contingències per
compensar les pèrdues produïdes pels desastres naturals.
Article 12
Validació i qualificació
1. S’ha de crear un sistema de validació autonòmica de projectes
empresarials, innovació i base tecnològica per facilitar l’accés
al finançament i als serveis específics de suport a l’emprenedor
o emprenedora i a la micro, petita i mitjana empresa.
2. S’ha d’establir un sistema que faciliti i agiliti l’accés a les
bonificacions fiscals existents per a la despesa i la inversió en
R+D+I.
Disposició final primera
Modificació del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny
Es modifica l’apartat 2 de l’article 75 del text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
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2. La comunitat autònoma pot subscriure convenis de
refiançament amb societats de garantia recíproca els socis
partícips de les quals siguin petites i mitjanes empreses que
duguin a terme l’activitat principal i estiguin domiciliades al
territori de les Illes Balears. El Govern, a proposta de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d’hisenda, ha d’establir reglamentàriament les condicions
d’aquests convenis, l’eficàcia dels quals ha de restar
condicionada a l’existència i la suficiència dels crèdits que,
si s’escau, siguin necessaris per atendre el compliment de
les obligacions que se’n derivin. En tot cas, la quantia
refiançada no pot excedir, individualment, el 75 % de la
garantia concedida per la societat de garantia recíproca per
a cada operació, ni tampoc, en conjunt, el 2 % de la xifra
total dels crèdits inicials per despeses dels pressuposts de
cada any, sense que la quantia esmentada computi a l’efecte
de l’import total dels avals als quals fa referència l’article 76
següent.
Disposició final segona
Facultats de desplegament
El Govern de les Illes Balears, dins el termini d’un any a
partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, ha d’aprovar les
normes reglamentàries necessàries per desplegar-lo.
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El Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per Menorca
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la seva
política relativa a l'ús de l'antic complex hospitalari de Son
Dureta.
Palma, a 19 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.
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 d'incendis.
El Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per Menorca
interpelAla el Govern en relació amb la seva política en matèria
d'incendis.
Palma, a 19 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 d’agost de 2011
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3068/11, relativa a política de transport aeri. (Mesa de 28 de
setembre de 2011).

3.8. INTERPELALACIONS

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 3205/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Son Dureta. (Mesa de 28 de
setembre de 2011).

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

RGE núm. 3217/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política d'incendis. (Mesa de 28
de setembre de 2011).
Palma, a 28 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 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 Son Dureta.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMIV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 3068/11, relativa a política de transport
aeri, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes perquè es recuperin les
freqüències i els horaris que comunicaven fins ara Menorca i
Eivissa amb Madrid.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes perquè es recuperin les
freqüències i els horaris que comunicaven fins ara Menorca i
Barcelona.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes perquè es recuperin les
freqüències i els horaris que comunicaven fins ara Menorca i
Eivissa amb Mallorca.

RGE núm. 3208/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Tribuna Sallista (II). (Mesa de 28 de
setembre de 2011).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries per recuperar el 20%
de freqüències que connectaven Palma amb ciutats espanyoles
i europees.

RGE núm. 3210/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Tribuna Sallista. (Mesa de 28 de setembre
de 2011).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que gestioni amb el Govern de l'Estat la revisió de
la Declaració d'Obligació de Servei Públic dels vols entre illes
que fixi un preu únic entre Menorca-Mallorca, Eivissa-Mallorca
i Eivissa-Menorca equiparable al preu d'un bitllet de tren entre
dues ciutats peninsulars situades a la mateixa distància.

RGE núm. 3277/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 28 de setembre de
2011).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui les declaracions d'Obligació de
Servei Públic que siguin necessàries per assegurar unes
freqüències, uns horaris i uns preus adequats dels vols que
comuniquen Eivissa i Menorca amb les principals ciutats
peninsulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a pressupostar anualment les partides econòmiques necessàries
per fer factibles les declaracions d'Obligació de Servei Públic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a explicar amb la major brevetat possible quines
són les gestions dutes a terme per la Direcció General de Ports
i Aeroports amb Spanair per tal que aquesta companyia
substitueixi les línies que Air Nostrum deixa d'explotar.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a explicar amb la major brevetat possible quines
són les gestions dutes a terme per la Direcció General de Ports
i Aeroports per evitar la pujada de preus dels vols entre illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que informi amb la major celeritat possible del
compliment de les Declaracions d'Obligació de Servei Públic,
quant a cancelAlacions, retards, etc.
Palma, a 21 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

RGE núm. 3291/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Sa Graduada. (Mesa de 28 de setembre de
2011).
Palma, a 28 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 conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
L'ajuntament d'Inca va solAlicitar autorització per cobrir una
tribuna a les instalAlacions que usa el club esportiu Sallista en
terrenys afectats per la zona d'afecció del domini públic
ferroviari; autorització que li fou denegada perquè, segons els
informes, envaïa la franja d'afecció del domini públic. Ara,
segons informacions periodístiques, el gerent d'SFM, Sr. Orta,
s'ha compromès a autoritzar les obres de la tribuna i ho justifica
en un acord segons el qual l'ajuntament assumirà la neteja de les
estacions.
Per això li demanam: Confirma el Sr. Conseller les
informacions periodístiques resumides en l'exposició i, si n'era
el cas, quines novetats justifiquen el canvi de criteri?
Palma, a 19 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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En els pagaments de les indemnitzacions de les
expropiacions per ampliació de la línia Inca-Enllaç, es va
consignar a la caixa de dipòsits una quantitat per als propietaris
dels terrenys que ocupen les instalAlacions dels club esportiu
Sallista, una indemnització que, pel seu destinatari, té un
considerable interès social. Això no obstant, la suma no es va
lliurar per objeccions respecte de la manca d'acreditació de la
titularitat dels propietaris. Ara, segons informacions
periodístiques, el gerent d'SFM, Sr. Orta, s'ha compromès a
satisfer d'immediat dita quantitat i ho justifica en un acord
segons el qual l'ajuntament assumirà la neteja de les estacions.
Per això, li demanam: Confirma el Sr. Conseller les
informacions periodístiques resumides en l'exposició i, si n'era
el cas, quines són les novetats que justifiquen el canvi de criteri?
Palma, a 19 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'adjudicació del contracte de
neteja dels Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Una vegada el Govern de les Illes Balears ha fet pública la
seva intenció de no traslladar l'escola de primària Sa Graduada
de la seva actual ubicació, demanam al Govern quines són les
seves intencions respecte de l'Escola d'Adults que, segons la
planificació actual, havia d'ocupar l'edifici de Sa Graduada?
Palma, a 22 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3418/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute en expropiacions per a la construcció de
carreteres. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3419/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes concedides al sector agrari pendents de
pagament. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3420/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
restauració de Benirràs a Eivissa. (Mesa de 28 de setembre de
2011).
RGE núm. 3421/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de
la central de contractació. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3422/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a corredor ferroviari del Mediterrani. (Mesa de 28 de setembre
de 2011).
RGE núm. 3423/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de sanejament economicofinancer. (Mesa de 28 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3424/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les obres del nou colAlegi de Maó. (Mesa de 28 de setembre
de 2011).
RGE núm. 3425/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de la Direcció General de Salut Pública en relació
amb els anomenats oxyshot. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3426/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de les infraestructures educatives del municipi
d'Eivissa. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3427/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conseqüències de la paralització i posterior modificació del
projecte de l'Hospital de Son Espases. (Mesa de 28 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3428/11, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
l'112 a Eivissa. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3429/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a català,
llengua vehicular a IB3. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
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RGE núm. 3430/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reactivació de l'economia balear (I). (Mesa de 28 de setembre
de 2011).

Quines són les ajudes concedides al sector agrari que s'han
trobat pendent de pagament als agricultors a l'inici de la present
legislatura?
Palma, a 28 de setembre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

RGE núm. 3431/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reactivació
de l'economia balear (II). (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3432/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (I). (Mesa de 28 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3433/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (II). (Mesa de 28
de setembre de 2011).
RGE núm. 3440/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a interlocutor davant les autoritats
estatals i comunitàries. (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3441/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a compromisos econòmics de l'Estat. (Mesa
de 28 de setembre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ens pot indicar en què han consistit les obres de restauració
de Benirràs a Eivissa, que recentment seran recepcionades?
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

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

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ens pot indicar quins objectius persegueix el Govern de les
Illes Balears amb la creació de la Central de contractació?

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
A quina quantitat puja el deute en concepte d'expropiacions
per a la construcció de carreteres que s'ha trobat el nou
executiu?
Palma, a 28 de setembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina importància té per a la nostra comunitat autònoma la
implantació de l'anomenat Corredor ferroviari del Mediterrani?

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

Palma, a 28 de setembre de 2011.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.
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F)

Com valora l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la situació de les infraestructures educatives del
municipi d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el vicepresident econòmic de les
modificacions introduïdes en el Pla de sanejament
economicofinancer aprovat recentment pel Ministeri
d'Economia i Hisenda respecte del Pla de sanejament presentat
per l'anterior executiu?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines conseqüències econòmiques ha tengut per al sistema
sanitari públic la paralització i el posterior modificar del
projecte de l'Hospital de Son Espases per part de l'anterior
executiu?

G)
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En quina situació es troben les obres del nou colAlegi de Maó
situat al Camí d'En Guixo?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu el conseller d'Administracions Públiques que Eivissa
necessita un centre de l'112?

H)
Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina va ser l'actuació de la Direcció General de Salut
Pública de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
duta a terme aquest estiu en relació amb els coneguts com
oxyshot?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Rosa Maria Bauzá i Colom.

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

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En la seva qualitat de conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears en exercici de les funcions de la Direcció
General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
què pensa de les intencions fetes públiques pel president del
Govern de les Illes Balears en el sentit que el català deixi de ser
la llengua vehicular a IB3?
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Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines mesures concretes ha pres el seu govern per reactivar
l'economia de les Illes Balears en aquests 112 dies?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
dades d'atur del mes de setembre?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Per quin motiu el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori ha delegat la defensa institucional dels interessos de
les Illes Balears en matèria agrària davant les autoritats estatals
i comunitàries al president de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que ofegant també els
ajuntaments reactivarà l'economia balear?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa reclamar el Sr. Bauzá al Govern de l'Estat els
compromisos econòmics contrets amb les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha calculat el president del Govern de les Illes Balears el
nombre exacte de llocs de feina que està destruint en poc més de
tres mesos?
Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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

Palma, a 28 de setembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3214/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a soterrament del tren a Inca, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
(Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3215/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dur el metro fins a Son Espases, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (Mesa de 28 de setembre de 2011).
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RGE núm. 3253/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'eficiència, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de
28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3264/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa
de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3254/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a òrgans
autònoms i garants dels drets dels usuaris de la sanitat
pública, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 28
de setembre de 2011).

RGE núm. 3265/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls
per al petit i mitjà comerç, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3255/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors contra companyies que
comercialitzen bitllets d'avió per internet, a contestar davant
la Comissió de Salut (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3256/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3257/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cèntim
sanitari, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 28
de setembre de 2011).

RGE núm. 3266/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures preventives de caire social, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 28 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3267/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acusació
particular del Govern a determinats casos de corrupció, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3268/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de l'estructura de GEIBSAU, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre
de 2011).

RGE núm. 3258/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa
que permetrà a infermers/es i podòlegs prescriure
medicaments, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa
de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3269/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats
a Manacor, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3259/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència sanitària pública, a contestar davant la Comissió
de Salut (Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3270/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a composició
del Govern, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3260/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC a
l'Hospital de Formentera, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3271/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració d'empreses públiques, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 28 de
setembre de 2011).

RGE núm. 3261/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a figures
del TISE, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 28
de setembre de 2011).
RGE núm. 3262/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella (I), a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3263/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis ALTER, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 28 de setembre de 2011).

RGE núm. 3272/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a català
requisit a l'administració, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre
de 2011).
RGE núm. 3273/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències en matèria de justícia, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 28 de
setembre de 2011).
RGE núm. 3274/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats
a Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre de 2011).
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RGE núm. 3275/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'emergències 112 a Eivissa, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 28 de setembre
de 2011).

Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3276/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conferència sectorial d'agricultura, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 28 de setembre de 2011).
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per què no considera la Sra. Consellera de Salut que sigui
positiva l'existència d'òrgans autònoms i garants dels drets dels
usuaris de la sanitat pública?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quan té previst el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori complir la promesa electoral de soterrat el tren al seu
pas per Inca?
Palma, a 19 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

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 la Comissió de
Salut.
Pot informar sobre la situació dels expedients sancionadors
oberts per la D. G. de Consum contra vuit companyies que
comercialitzen bitllets d'avió per internet (tant companyies
aèries com cercadors de vol) per irregularitats detectades en un
de cada tres controls realitzats enguany?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Quan té previst el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori complir la promesa electoral de dur el metro fins a
l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 19 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quines novetats introduirà el Pla d'eficiència de l'Ibsalut
aplicat des de l'any 2009?

Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 oral davant la Comissió de
Salut.
Podria informar en quin punt de la tramitació es troben els
expedients sancionadors oberts per la D. G. de Consum contra
diverses entitats financeres per haver incorporat en els
contractes amb els seus clients clàusules declarades abusives?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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Quan pensa la consellera de Salut, Família i Benestar Social
instalAlar un TAC a l'Hospital de Formentera?

G)
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la sanitat pública balear posarà el cèntim sanitari, el
copagament o llevarà prestacions de la cartera de serveis?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Què pensa fer la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social amb les figures dels TISE als instituts de secundària?

H)
Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la postura de la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social sobre la normativa pròpia que permetrà als
infermers, les infermeres i els podòlegs prescriure determinats
medicaments i productes sanitaris?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Pensa el conseller de Turisme i Esports mantenir l'acord
aconseguit entre tots, partits i entitats, entorn a la reordenació
del Port de Ciutadella?
Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Considera la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social que la qualitat de l'assistència sanitària pública
constitueix un punt fonamental dins la seguretat de les Illes
Balears com a destinació turística?
Palma, a 20 de setembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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 la Comissió de
Salut.
Què pensa fer la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social amb els convenis denominats ALTER?
Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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

Pensa el conseller de Turisme i Esports constituir un ens
d'assessorament lligat al Port de Ciutadella amb la participació
d'agents, entitats i partits polítics implicats al port i consistori
municipal, amb la finalitat de continuar construint entre tots
acords que permetin que el port sigui un vertader motor de
desenvolupament local?

Per què ha deixat el Govern d'exercir de facto l'acusació
particular, sense participar en la instrucció de determinats casos
de corrupció que afecten l'anterior govern del PP del Sr. Matas?

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

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Té intenció el Govern de modificar l'estructura de l'empresa
pública GEIBSAU que gestiona les emergències d'aquestes
illes?

Quines són les mesures de suport que preveu impulsar el
Govern de les Illes Balears per al petit i mitjà comerç de les
nostres illes, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat?
Palma, a 13 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Està d'acord el Govern que es construeixin uns nous jutjats
a Manacor?

Atesos els fets violents ocorreguts no fa gaire a la barriada
de Son Gotleu de Palma, pensa la consellera de Salut, Família
i Benestar Social coordinar amb l'Ajuntament de Palma i el
Consell Insular de Mallorca mesures preventives de caire
social?

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Continuarà reclamant el Govern la construcció d'uns nous
jutjats a Eivissa?

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quina reestructuració farà el Govern de les empreses
públiques de la comunitat?

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té intenció el Govern de crear el centre d'emergències 112
a l'illa d'Eivissa?

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Per quin motiu no vol el Govern que el català sigui un
requisit a l'administració?
Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins resultats ha obtingut de la darrera Conferència
Sectorial d'Agricultura?

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Continuarà el Govern de les Illes Balears negociant el
traspàs de les competències en matèria de justícia?
Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 29 de juliol de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3209/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa.
(Mesa de 28 de setembre de 2011).
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RGE núm. 3211/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari. (Mesa de
28 de setembre de 2011).
RGE núm. 3216/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reforma constitucional i
aportació de les comunitats autònomes a l'Estat. (Mesa de 28
de setembre de 2011).
RGE núm. 3226/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a fons de competitivitat. (Mesa de
28 de setembre de 2011).
Palma, a 28 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 Ple.
El Govern espanyol ha pactat amb organismes internacionals
adoptar mesures dràstiques per combatre el dèficit públic.
L'acord arriba fins al punt de rompre el consens constitucional
mentre que les mesures realitzades fins ara han perjudicat els
més febles.
Recentment el Govern espanyol ha aprovat un impost de
patrimoni per als que declarin més de 700.000 de patrimoni.
El Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa considera
que encara hi ha marge perquè les rendes més altes
contribueixin a millorar els ingressos de la hisenda pública i a
reduir el dèficit. Les successives reformes fiscals han suposat la
reducció d'impostos a les persones que declaren ingressar més
de 300.000 euros a l'any, una reducció de més d'un 30% entre
1993 i 2008. El mateix Fons Monetari Internacional assenyala
que una de les causes que ha contribuït al dèficit estructural de
l'Estat espanyol ha estat la reducció d'impostos.
Una altra forma efectiva de recaptar fons econòmics és una
lluita decidida contra el frau fiscal. El Sindicat de Tècnics del
Ministeri de Hisenda calcula el frau fiscal en 44.000 milions
d'euros i que un 71% el realitzen grans fortunes. Per poder
reduir el frau fiscal l'Estat dedica una part molt reduïda del seus
recursos humans.
És necessari un pla de lluita contra el frau que impliqui totes
les administracions públiques, així com una reforma fiscal que
augmenti la participació d'aquells ciutadans i ciutadanes amb
més recursos en la reducció del dèficit públic.
Per tot això, 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 insta el Govern de les Illes
Balears a no renunciar a recaptar l'impost sobre el Patrimoni,
recuperat per l'acord del Consell de Ministres de dia 16 de
setembre de 2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
el Govern de les Illes Balears a posar en pràctica un pla de lluita
contra el frau fiscal, que impliqui més colAlaboració i
coordinació entre les administracions públiques, que quantifiqui
periòdicament l'economia submergida per territoris i sectors,
que fixi objectius de reducció de doblers negres i que aprofiti les
capacitats del personal del Ministeri d'Hisenda augmentant les
competències i funcions dels empleats públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
presentar una reforma fiscal amb els següents objectius:
a) L'eliminació de beneficis patrimonials especulatius,
principalment els immobiliaris i sobre valors mobiliaris del
concepte de renda de l'estalvi, per tant que tributin amb la tarifa
de l'impost de la renda.
b) Revisió del nivell d'imposició, a l'alça, de les rendes
superiors a 200.000 euros/any.
c) Modificar la Llei d'institucions d'inversió colAlectiva per
gravar més adequadament la participació en els Sicavs.
d) Revisió de la tributació de pimes i autònoms amb la
finalitat que s'ajustin a les dificultats econòmiques en temps de
crisi. És recomanable que els empresaris i professionals tributin
en estimació directa com a norma general, i que es permeti el
sistema de mòduls als microempresaris que venen
exclusivament al consumidor final.
e) Establir sistemes de control sobre les rendes d'empresaris
i professionals en estimació directa que declarin una mitjana de
beneficis inusualment baixa, i en tots els casos en què sigui
inferior a la mitjana de rendiments dels assalariats.
f) Afavorir la innovació i la inversió en sistemes productius
més nets mitjançant la concessió de deduccions, per una part, i,
per l'altra, la creació de nous impostos i taxes mediambientals
que gravin les emissions de CO2 de les empreses i particulars,
l'ús de combustibles fòssils, els residus contaminants o l'ús de
bosses de plàstic.
g) Suprimir la tributació al tipus fix del 24% durant sis anys
dels sous i primes de directius i esportistes d'elit que hagin fixat
la residència fiscal a l'Estat espanyol, de manera que tributin
com qualsevol altre ciutadà.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir la innovació i la inversió en sistemes
productius més nets mitjançant la concessió de deduccions, per
una part, i la creació de nous impostos i taxes mediambientals
per una altra, que gravin les emissions de CO2 de les empreses
i particulars i l'ús de combustibles fòssils, els residus
contaminants o l'ús de bosses de plàstic.
Palma, a 19 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.
B)
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 Ple.
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En el Comitè de polítiques per a la racionalització de les
despeses sanitàries, creat en el marc del Pacte per a la Sanitat,
han sorgit reflexions que van dirigides a l'estudi de la possible
implementació del copagament per part dels usuaris del sistema
sanitari.
És un debat que en els cercles econòmics i polítics cada
vegada està més present. Davant el clima d'incertesa que genera
la crisi econòmica, proliferen les veus que reclamen la
instauració de mecanismes de copagament com una alternativa
per garantir el manteniment de la sanitat pública.
La fórmula del copagament debilitaria, de forma molt greu,
un dels pilars fonamentals de l'estat de benestar. Resultaria
injust perquè els ciutadans ja paguen l'assistència sanitària
mitjançant un sistema fiscal progressiu, en el qual paga més qui
més té i per tant el copagament suposaria establir un segon
pagament pel mateix servei. Mitjançant el copagament
s'implementaria la lògica que pagui més el que més malalt està
i no el que té més capacitat de contribuir al bé comú com
estableix la Constitució.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-E i
Més per Menorca, presenta a debat la següent proposició de
llei:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
introducció de fórmules de copagament per part dels usuaris del
Sistema Nacional de Salut, atès que una decisió com aquesta
afectaria greument principis bàsics del dret constitucional, com
el dret a la salut integral de les persones i a la salut pública en
general.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que les
mesures de racionalització en la despesa de les polítiques
sanitàries vagin dirigides a millorar l'eficiència evitant dispersió
de compres, millorant la descoordinació entre atenció primària
i hospitalària, millorant processos de citacions i recitacions,
evitant duplicitat d'exploracions, campanyes de conscienciació
per l'ús racional dels serveis de salut i l'ús racional dels
productes farmacèutics i l'ús dels genèrics.
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Aquesta reforma no compta amb el consens de la resta de
partits polítics amb representació parlamentària (llevat d'UPN)
i s'ha fet sense el consens amb les comunitats autònomes, tot i
que veuran la seva autonomia financera directament afectada.
Tampoc no ha comptat amb cap debat públic per tal que la
ciutadania en pogués donar l'opinió. Certament aquesta reforma
no requereix legalment un referèndum, però seria
democràticament desitjable.
La reforma vendrà completada amb una llei orgànica que
s'haurà d'aprovar abans del juny de 2012. Aquesta llei, segons
ha transcendit, pretén fixar en un 0,4% el dèficit estructural de
l'Estat i limitar al mateix temps l'autonomia financera de les
comunitats autònomes.
Segons les balances fiscals publicades pel Ministeri
d'Economia, l'aplicació del sistema de finançament autonòmic
suposa per les Illes Balears una aportació a l'Estat d'un 14% de
PIB, la qual cosa produeix un empobriment insostenible de la
nostra economia a mig termini. És necessari, per tant, que
l'esmentada situació es corregeixi, fixant un límit a l'aportació
que fan les comunitats autònomes a l'Estat .
Per tot això, 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 manifesta el seu rebuig que
la reforma constitucional de l'article 135 aprovada en el Congrés
de Diputats no s'hagi decidit en referèndum.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu desacord i
la seva protesta davant una reforma que no ha estat pactada amb
les institucions d'autogovern de les Illes Balears, tot i que en
limita l'autonomia financera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incloure a la llei orgànica que desenvoluparà l'article 135 de la
Constitució una limitació de l'aportació de les comunitats
autònomes a l'Estat d'un màxim del 4% de PIB per evitar els
desequilibris en la balança fiscal que es produeixen amb l'actual
sistema.
Palma, a 19 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D)

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 Ple.

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 Ple.

Durant anys, quan partits polítics o ciutadans de l'Estat
espanyol han manifestat alguna vegada la necessitat de reformar
la Constitució, PP i PSOE han defensat aferrissadament que la
Constitució era intocable, arribant a una sacralització absurda
del text constitucional. Ara, aquests partits han aprovat una
reforma constitucional exprés, cedint a les pressions dels
mercats financers i de determinats governs de la UE.
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El Govern espanyol es va negar poc abans de les passades
eleccions autonòmiques a avançar les quantitats compromeses
del Fons de Competitivitat a les Illes Balears. Aquesta decisió
suposa que no arribaran per a l'exercici de 2011 240 milions
d'euros que ens corresponien d'acord amb la Llei de
finançament autonòmic.
Aquesta decisió suposa un greu perjudici per a la situació
econòmica i financera de les Illes Balears.
Davant aquesta decisió unilateral del Govern espanyol, el
Pla de sanejament que el Govern de les Illes Balears ha
presentat davant el Ministeri d'Economia i Hisenda i s'ha
aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera, renuncia a
demandar aquest avançament previst dels 240 milions d'euros
del Fons de Competitivitat, a pesar de les conseqüències
econòmiques negatives que representa per a les Illes Balears.

Com té previst el Govern de les Illes Balears connectar
l'estació de tren de la ciutat de Manacor (tren a Palma) amb el
final de la via Manacor-Artà?
Les obres ferroviàries entre Manacor i Artà estan en aquest
moment suspeses per falta de finançament.
De totes formes, si es decidia en qualque moment continuar
amb el projecte, es tindrà en compte com ho tenia previst
l'anterior equip de govern.
Aquesta resposta va relació amb la resposta a la seva
pregunta escrita RGEP 2328/11.
Palma, 12 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Per tot això, 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 lamenta i rebutja la decisió
unilateral del Govern de l'Estat de no fer front a l'avançament
del Fons de Competitivitat compromès amb les Illes Balears per
un total de 240 milions d'euros.
2. El Parlament de les Illes Balears no comparteix la renúncia
de Govern de les Illes Balears a reclamar el Fons de
Competitivitat previst per a 2011 i l'insta a fer totes les gestions
per reclamar aquest compromís.
Palma, a 19 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

C)
A la Pregunta RGE núm. 2328/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tren
Manacor-Artà. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Culminarà el Govern les obres de la via ferroviària entre
Manacor i Artà?
Les obres ferroviàries entre Manacor i Artà estan en aquest
moment suspeses per falta de finançament.
La paralització és necessària per tractar d'aconseguir els
recursos econòmics que es deuen als diversos proveïdors (al
voltant de 19 milions d'euros) i d'esbrinar en quina situació es
troba el conveni amb l'Estat, si és o no possible rescatar-lo, si
farà front o no als deutes adquirits, etc. Per evitar que el
problema continuï agreujant-se, aquesta és la raó per la qual
s'han suspès les obres.
Palma, 12 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 2103/11, 2222/11 i 2228/11,
presentades pels Hbles. Srs. Diputats Vicenç Thomàs i Mulet
i Antoni Diéguez i Seguí, relatives a plantilla de GESMA,
retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i a retribucions anuals dels
funcionaris nomenats a la Conselleria de Turisme i Esports.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011, i BOPIB núm. 8, de 29
de juliol de 2011).
A causa de l'extensió i les característiques de les respostes,
aquestes queden dipositades al Registre de la cambra a
disposició dels senyors diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2327/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a connexió
Artà-Manacor-Palma. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2340/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
reactivació econòmica. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quin és el pla del Govern de les Illes Balears per reactivar
l'economia?
Aconseguir l'equilibri pressupostari de l'administració
pública posant en funcionament un programa d'estabilització
pressupostària amb la finalitat de retallar els alts nivells de
dèficit i deute.
Fomentar la competència i la liberalització dels sectors
agilitant l'aprovació de projectes d' inversió empresarial.
Potenciar la gestió intelAligent mediambiental recolzant-nos
amb els bons investigadors de què disposem i aconseguint que
les nostres illes siguin un referent dins aquesta matèria.

BOPIB núm. 14 - 30 de setembre de 2011
Palma, 12 de setembre de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2368/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a efectes del
Pla de sanejament. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quines ordres de subvencions de la Conselleria es veuran
afectades pel Pla de sanejament anunciat pel president Bauzá?
En el dia d'avui no hi ha cap ordre de subvencions que s'hagi
vist afectada pel Pla de sanejament anunciat pel president de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 8 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

391
Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió de Turisme per a la
Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 2891/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3202/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a suport a activitats i esdeveniments culturals (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre d'enguany) es tramiti davant la
Comissió de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació de la proposició de llei RGE
núm. 2177/11 i solAlicitud de tramitació per lectura única.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2011, havent estat presa en consideració la
proposició de llei esmentada, de supressió de l'article 54 de la
Llei per a la dona, i atès l'escrit RGE núm. 3303/11, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual solAlicita de tramitar-la pel procediment de
lectura única, d'acord amb l'establert a l'article 145.1 del
Reglament de la cambra, acorda, oïda la Junta de Portaveus en
sessió del mateix dia, de proposar al ple de la cambra la
tramitació esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 13, de 23 de setembre
de 2011.
- Pàg. 340 i 338. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple, apartat P).
On diu: RGE núm. 3250/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3250/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, ...
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