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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1820/11, relativa a excepcions
en l'ús del tacògraf, amb l'esmena RGE núm. 3406/11, del
Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l'Estat a la modificació de l'apartat p) de l'article 2 del Decret
640/2007, pel qual s'estableixen les excepcions a l'obligatorietat
de les normes sobre temps de conducció i descans i l'ús de
tacògraf en el transport de carretera, en ordre a assenyalar que
a les illes que no superin els 1.500 quilòmetres quadrats no els
seran d'aplicació les normes relatives als temps de conducció i
descans i l'ús del tacògraf en el transport per carretera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa per tal que, en funció cadascun de les seves
respectives competències en matèria de treball, de seguretat vial
i laboral i de transports, estableixin els mecanismes de
coordinació, inspecció i control necessaris per tal de garantir,
d'acord amb la legislació vigent, la seguretat del transport per
carretera així com les disposicions sobre temps de treball que
estableix la normativa laboral."

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de setembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2035/11, relativa a mesures
per reforçar i valorar el paper del professorat en la societat,
amb les esmenes RGE núm. 3400/11, 3401/11 i 3402/11 del
Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

permanent al reconeixement professional del professorat de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar, en la seva actuació legislativa i
administrativa, la motivació del professorat en l'exercici de la
seva professió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en totes les seves manifestacions públiques,
reforci i doni suport a la figura del professorat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proporcionar suport jurídic, pedagògic i, si
s’escau, psicològic, sufragat amb mitjans públics, al professorat
dels centres docents per aquells fets que es derivin del seu
exercici professional.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en la mesura de la disponibilitat
pressupostària, promogui campanyes de sensibilització de la
importància de la tasca docent."

A la seu del Parlament, 4 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3050/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
econòmica general.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i José Ignacio Aguiló i Fuster.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3236/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagaments efectuats per part de
l'Administració de l'Estat en relació amb la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de promoció de l'autonomia personal a les
persones en situació de dependència. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre 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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3238/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes Proagro 2010. (BOPIB
núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3240/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les praderies de
posidònia. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3243/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute del SOIB amb
ajuntaments i mancomunitats. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3249/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (III).
(BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre 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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3250/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (I). (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3252/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a programa d'intervenció socioeducativa. (BOPIB núm.
13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3235/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació del port de Cala En
Bosch de Ciutadella. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de
2011).

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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3237/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients aturats a la Comissió
Balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3239/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Premis Formentor de les
Lletres. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3241/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatges desocupats a
l'IBAVI. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3242/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tasques desenvolupades per a l'extinció de
l'incendi succeït a Eivissa. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3244/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup



408 BOPIB núm. 15 - 7 d'octubre de 2011

Parlamentari Popular, relativa a xifres del deute de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3245/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (II).
(BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3246/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (IV). (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre 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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3251/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a conveni ferroviari. (BOPIB núm. 13, de 23 de
setembre de 2011).

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 4 d'octubre 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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3247/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (V). (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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 4 d'octubre 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 27

de setembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3248/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI). (BOPIB núm. 13, de 23 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 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de setembre de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1545/11, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a alliberament del deute hipotecari
per la dació en pagament del bé hipotecat. (BOPIB núm. 3, de
17 de juny de 2011).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3472/11, del Grup Parlamentari Socialista,
reguladora de la protecció de les persones consumidores o
usuàries en els serveis de telefonia i internet a les Illes Balears.

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb allò previst als articles 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició de llei següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LA
PROTECCIÓ DE LES PERSONES CONSUMIDORES

O USUÀRIES EN ELS SERVEIS DE TELEFONIA I
INTERNET A LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 51 de la Constitució Espanyola imposa el mandat
als poders públics de tenir cura de la salut, la seguretat i els
legítims interessos econòmics de les persones consumidores o
usuàries, amb la creació d'un marc jurídic eficaç i l'establiment
de procediments eficaços perquè els consumidors puguin exercir
realment els seus drets.

El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel
que s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, dóna
compliment al mandat constitucional, amb caràcter general i des
de les competències de l'Estat.

També la regulació sectorial, amb la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, general de telecomunicacions al capdavant,
desenvolupada pel Reglament sobre les condicions per a la
prestació de Serveis de telecomunicacions electròniques, el
servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial

Decret 424/2005, de 15 d'abril, i especialment la Carta dels drets
de l'usuari dels serveis de telecomunicacions electròniques,
aprovat per Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pretén donar
compliment a la tutela dels drets de les persones usuàries del
sector de les telecomunicacions, des de l'Administració estatal.

D'altra banda, els serveis de telecomunicacions precisen per
l'ús de terminals d'accés, el règim de garanties que es regula en
el Reial Decret legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i
altres lleis complementàries, com la Llei de garanties dels béns
de consum que es refon com a llei complementària. La reparació
i l'assistència tècnica dels terminals telefònics i telemàtics es
preveu en el Reial Decret 55/1988, de 29 de gener, sobre
protecció dels drets del consumidor en el servei de reparació
d'aparells d'ús domèstic.

Dins aquest marc normatiu, trobem una realitat social fruit
de la globalització: les comunicacions per telèfon, tant fix com
mòbil s'han convertit en el medi més estès per a les nostres
relacions personals. També l'accés a Internet s'ha generalitzat
fins al punt de substituir en moltes ocasions les relacions i les
transaccions "bis a bis" entre les persones i les empreses.

I aquests canvis afecten directament la societat balear com
a societat de serveis, en què cada cop cobren més importància
les tecnologies de la informació i de la comunicació en les
nostres vides.

Però la contractació generalitzada de serveis de
telecomunicacions, a causa de l'alt nivell d'acceptació d'aquests
serveis per les persones consumidores, no s'ha acompanyat
d'una millora en la seguritat jurídica de la contractació d'aquests,
ni en la implantació d'uns serveis d'atenció al client o serveis
postvenda des de les oficines d'informació i atenció a les
persones usuàries de les empreses de telecomunicacions, cosa
que genera un ingent nombre de consumidors insatisfets.

A les Illes Balears, amb una població que rebassa el milió
d'habitants, el percentatge d'usuaris que té telèfon mòbil és
gairebé del cent per cent, similar percentatge té la implantació
de la telefonia fixa en els habitatges. Tanmateix és menor
l'accés a Internet a causa de l'elevat cost i de les dificultats d'ús
d'algun sector de la població.

Aquest alt percentatge d'utilització dels serveis de la
informació i la comunicació s'ha de maximitzar amb les
característiques particulars com el fet insular, que fa més
necessària la comunicació a distància. D'altra banda, la gran
afluència de turistes en l'època estival, que també fan ús de les
telecomunicacions, pot arribar a produir una saturació de les
xarxes que afecta el normal funcionament dels serveis bàsics.
Per tot això, és necessari contemplar aquesta realitat social i
adoptar les mesures que prevegin aquestes situacions.

L'ús i el gaudi de les telecomunicacions requereix adaptar-se
a una dualitat contractual, ja que les persones consumidores i
usuàries dels serveis de telecomunicacions solen subscriure dos
contractes alhora, d'una banda el dels serveis de telefonia i accés
a Internet, i de l'altra, el de compravenda o arrendament dels
terminals d'accés. Així s'indueix aquests a subscriure clàusules
de permanència en el contracte de serveis, a canvi d'una
reducció significativa del preu dels terminals d'accés.



410 BOPIB núm. 15 - 7 d'octubre de 2011

La complexitat dels serveis oferts per les empreses
operadores de telecomunicacions, que constantment estan
canviant de productes, afegit a la dualitat contractual abans
indicada, fa que les persones consumidores o usuàries d'aquests
es trobin en una posició de franca inferioritat davant els
operadors de telecomunicacions que funcionen ja a nivell global
i que posen a disposició uns serveis/productes que es mostren
imprescindibles en les nostres vides. Qui pot viure avui sense
mòbil?

Per això, l'Administració de Telecomunicacions ha hagut
d'elaborar una Carta de drets dels usuaris de les comunicacions
electròniques, davant l'allau de reclamacions que rep, ja que
aquests no sols desconeixen com exercir els seus drets davant
les companyies, sinó que desconeixen fins i tot quins drets tenen
dins aquest sector tan dinàmic.

Però la regulació sectorial es mostra insuficient, davant la
ingent quantitat de contractes i reclamacions que es generen les
comunicacions electròniques, com ho demostra el fet que any
rere any ocupa el primer lloc com a sector que més
reclamacions rep en les diverses administracions de Consum
(sense comptar les que rep l'a Secretaria d'Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de l'Informació).

Per aquest motiu els poders públics es veuen obligats a tenir
cura d'una prestació del servei de comunicacions electròniques
ajustada als requisits que estableixi la legislació vigent i
adequant aquesta prestació a uns paràmetres de qualitat i
transparència en la contractació i en la promoció publicitària,
així com el dret a la informació en tots aquests aspectes.

És precís completar, amb un marc normatiu clar, la regulació
existent de protecció de la persona consumidora o usuària en les
comunicacions electròniques, de manera que li permeti conèixer
l'abast dels seus drets i obligacions i garanteixi la
imprescindible qualitat del servei en defensa i protecció dels
seus legítims interessos econòmics; incloses aquelles situacions
en que l'empresa actua com a intermediari
de l'operador de telecomunicacions, respectant en tot cas les
competències de l'Estat en la regulació de les telecomunicacions
i els contractes.

Especialment es regula en aquesta llei el dret de les persones
usuàries finals a obtenir una prova dels contractes que han
celebrat i de les modificacions d'aquests, per evitar la indefensió
en que es troben actualment amb l'abús de la contractació
telefònica que deixa en mans de les empreses l'acreditació de la
contractació efectuada, sense que el consumidor pugui provar
l'abast de les ofertes emeses per les empreses i acceptades per
ells, ni el contingut dels contractes que han celebrat.

En definitiva la present llei té per objecte la protecció i la
defensa dels drets de les persones consumidores o usuàries dels
serveis de comunicacions electròniques, així com la millora de
la qualitat de vida de qui ostenta tal condició en el territori de
les Illes Balears.

La present norma té com a novetats la utilització dels
establiments i serveis ja existents en el territori de les Illes
Balears de les empreses operadores de telecomunicacions i
intermediàries en la contractació, per l'atenció personalitzada
directa dels usuaris d'aquests serveis, on els abonats puguin
realitzar tot tipus de tràmits relacionats amb els seus contractes,
no sols per a la contractació inicial com ocorre ara.

Així mateix, es regula amb una major transparència la
relació de l'operador amb l'abonat (sense inmiscuir-se en la
regulació del contracte, per ser competència de l'Estat) i la
informació sobre la correcta execució de les prestacions de les
empreses.

L'estructura de la llei és molt senzilla, consta d'un títol
preliminar i tres títols més.

El títol preliminar conté l'objecte de la norma, el seu àmbit
d'aplicació i, les definicions de termes tècnics que apropen la
persona consumidora a determinats conceptes.

En el títol I anomenat "Drets de les persones consumidores
o usuàries i obligacions dels operadors ... " s'inclouen tres
capítols: en el capítol l es regulen disposicions de caràcter
general; en el capítol II, la protecció dels drets econòmics i
socials i, per acabar, en el capítol III, el dret a la informació.

En el títol II, sota l'epígraf "Drets dels consumidors en la
venda i reparació de terminals" es regulen els drets d'informació
de les persones consumidores i les obligacions d'entrega de
documentació de les empreses venedores de terminals i dels
serveis de reparació d'aquests.

El títol III conté el règim d'infraccions i sancions en matèria
de defensa de la persona consumidora o usuària en aquest àmbit.

L'article 30.47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reformat
per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que la
comunitat autònoma té la competència exclusiva en matèria de
defensa de les persones consumidores o usuàries.

Fent ús de la competència estatutària, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 1/1998, de 25 de novembre, de
l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, regulant
el dret a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials
com el dret a la informació i a la protecció jurídica,
administrativa i tècnica dels la persona consumidora o usuària.

Dotze anys després de l'aprovació de l'Estatut dels
consumidors i usuaris, com a llei que protegeix amb caràcter
general la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics
de les persones consumidores o usuàries de les Illes Balears,
resulta necessari establir una regulació especial per als usuaris
i consumidors d'aquest sector concret de les telecomunicacions,
ja que la regulació sectorial estatal en aquesta matèria no ha
resolt els greus problemes que pateixen les persones
consumidores o usuàries de les telecomunicacions a les nostres
Illes.
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS COMUNES

Article 1
Objecte

1. La present llei té per objecte la defensa dels drets i legítims
interessos de les persones consumidores o usuàries de les
comunicacions electròniques a les Illes Balears.

2. La llei desenvolupa el dret a la protecció dels legítims
interessos econòmics de les persones consumidores i usuàries en
dos aspectes fonamentals com són la informació i l'atenció en
matèria de comunicacions electròniques, sens descuidar el dret
a obtenir justificant dels contractes que celebren i les
modificacions posteriors, en relació amb l'ús i gaudi de la
telefonia i l'accés a Internet.

3. També regula la llei la informació i altres aspectes relacionats
amb la venda i reparació dels equips emprats per accedir a
aquests serveis a les Illes Balears.

Article 2
Àmbit d'aplicació

1. La present norma s'aplicarà en les relacions de prestació de
serveis de comunicacions electròniques amb usuaris domiciliats
a les Illes Balears. També s'aplicarà als contractes de
compravenda de terminals d'accés a les telecomunicacions,
subscrits per consumidors domiciliats a les Illes Balears i a les
reparacions o substitucions d'aquests terminals.

2. Els operadors i els tercers intermediaris en el contracte de
prestació de servei o de venda del terminal d'accés, tendran les
mateixes obligacions de facilitar la informació i la
documentació regulada en aquesta llei a les persones
consumidores o usuàries de les Illes Balears.

Article 3
Definicions

Sense perjudici de les definicions de la normativa sectorial
estatal en matèria de comunicacions electròniques, a efectes de
la present llei s'entendrà per:

1. Xarxa telefònica o telemàtica: canal de comunicació
electrònica emprat per la prestació de serveis de telefonia o
d'accés a Internet, disponibles al públic.

2. Operador: persona física o jurídica que explota xarxes de
comunicacions electròniques o presta serveis de
telecomunicacions electròniques disponibles al públic i notifica
a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions l'inici de la
seva activitat.

3. Tercer intermediari: professional o empresa responsable de
almenys un establiment de telecomunicacions on es formalitzen
contractes amb operadors, o se celebren compravendes de
terminals mòbils, fixos o d'accés a Internet, a les Illes Balears.
Si venen els terminals serà també responsable de la garantia,
d'acord amb la vigent Llei de garanties de bens de consum,
incorporada per Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a
la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis
complementàries.

4. Terminal d'accés: producte o component d'aquest, que permet
la comunicació i que està destinat a ser connectat directa o
indirectament, per qualsevol mitjà, a interfície de xarxa o de les
xarxes publiques de telecomunicacions i d'accés a Internet.

5. Abonat: usuari o usuària final que ha celebrat un contracte
amb un proveïdor de serveis de telecomunicacions que li
prestarà aquests serveis.

6. Cobertura: intensitat de senyal mínima acceptable que
garanteix el compliment de la resta d'indicadors de qualitat en
la comunicació.

7. Zona de cobertura : espai físic publicitat per l'operador on la
intensitat de senyal mínima garantida la comunicació telefònica
o telemàtica.

8. Qualitat de comunicació: grau de continuïtat, claredat i
fidelitat de les telefonades establertes a la xarxa de servei de
comunicacions. Grau de continuïtat i d'intensitat de la senyal
d'accés a Internet.

TÍTOL I
DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES O

USUÀRIES I OBLIGACIONS DELS OPERADORS EN
MATÈRIA DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Capítol I
Disposicions Generals

Article 4
Obligacions Generals

Els operadors de comunicacions electròniques compliran les
disposicions establertes en aquesta llei i en les normes que
aprovin els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en el seu desenvolupament, en matèria de
protecció dels drets de les persones consumidores o usuàries, a
les Illes Balears.

Article 5
Responsabilitat dels operadors i intermediaris

Tots els operadors de telecomunicacions que prestin serveis
per a les persones consumidores o usuàries de les Illes Balears
i els intermediaris en els contractes d'aquests serveis de
comunicacions electròniques, que formalitzen contractes de
prestació de serveis de comunicacions electròniques o de
compravenda, reparació o substitució de terminals d'accés a
aquestes, amb usuaris de les Illes Balears, seran responsables de
la informació i de l'entrega de la documentació a la persona
consumidora o usuària, exigida en la present norma i en el text
refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i
usuaris, i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
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Capítol II
Protecció dels Interessos Econòmics i Socials

Article 6
Atenció directa

1. Les persones consumidores o usuàries tenen dret a realitzar
en els establiments dels operadors situats a les Illes Balears, en
els establiments franquiciats per aquests i en els que
intermedien en els seus contractes, com a mínim, les següents
gestions: celebrar contractes de prestació de serveis, de
compravenda de terminals d'accés a xarxes, comunicar
incidències de cobertura, presentar reclamacions, tramitar
baixes dels contractes o les seves modificacions, i altres
gestions que les operadores i els seus intermediaris concertin.

2. Aquest dret, de caràcter gratuït per les persones consumidores
o usuàries, haurà de prestar-se de manera que aquests tenguin
constància en qualsevol cas, del contracte celebrat o de les seves
modificacions, de la baixa solAlicitada, i de la reclamació,
queixa o petició efectuada. El responsable
d'aquest servei està obligat a comunicar a l'abonat per escrit, el
número de referència assignat a la queixa, reclamació o
incidència plantejada.

Article 7
Dret a obtenir còpia de les modificacions i baixes en els
contractes

1. Les persones consumidores podran solAlicitar la finalització
dels contractes de prestació de serveis en el mateix establiment
en què varen contractar, i si ho feren per telèfon o Internet,
també podran sol 'licitar la baixa en els establiments de
l'operadora o en els dels seus intermediaris. Els responsables
de l'establiment entregaran una còpia de la solAlicitud de baixa
en el contracte, segellada per ells, per tal que la persona
consumidora pugui acreditar-la on procedeixi. Igualment per a
les modificacions dels contractes.

2. Els operadors de comunicacions electròniques que proposin
modificacions de les condicions contractuals als usuaris, per
telèfon o mitjançant Internet, i siguin acceptades per aquests, les
comunicaran immediatament per escrit o en qualsevol altre
suport durador, a elecció de l'usuari per tal que en tenguin
constància i puguin acreditar-les on correspongui. Les
modificacions realitzades en els establiments físics dels
operadors o els seus intermediaris constaran sempre per escrit.

Article 8
Arbitratge

Es promourà el sotmetiment voluntari dels operadors i dels
seus intermediaris al Sistema Arbitral de Consum.

Capítol III
Dret a la Informació

Article 9
Persones usuàries discapacitades

Les persones usuàries amb discapacitat sensorial tendran
dret que els sigui facilitada de manera comprensible la
informació exigible en la present norma per escrit o bé en altre
suport de naturalesa duradora, triat per ells.

Article 10
Informació precontractual

1. Els operadors i els intermediaris hauran d'informar les
persones consumidores, de manera prèvia a la formalització del
contracte, de les zones de cobertura dels seus serveis, dels
serveis que presten i els preus imposts inclosos.

2. La informació haurà d'ajustar-se als principis de veracitat,
objectivitat i suficiència, no podran usar denominacions que pel
seu significat o forma d'expressar-se puguin induir a confusió a
la persona consumidora.

3. La mida de la lletra d'aquesta informació no podrà ser inferior
a 3 milAlímetres. S'ha de ressaltar en negreta o amb caràcters
especials el preu final complet dels serveis especialment si la
informació apareix com a publicitat en els mitjans audiovisuals
com la televisió o Internet.

Article 11
Entrega de la informació i la documentació contractual

1. Els operadors hauran d'acreditar l'entrega del contracte als
consumidors usuaris dels serveis de telefonia i Internet.

2. Els contractes contendran la informació regulada en l'article
63 del text refós aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2007, de
16 de novembre, les condicions generals i, especialment les
condicions particulars ofertes a cada persona usuària detallades
i signades per aquesta, a més de les especificacions legals
vigents; i expressament el procediment mitjançant el qual pot
exercir el seu dret a posar fi a la relació contractual. S'haurà de
comprovar per la Inspecció de Consum, de manera periòdica,
que aquests procediments per donar-se de baixa en els contracte
són reals i efectius, mitjançant rastreigs en les webs
dels operadors i mostratges telefònics.

Article 12
Informació accessòria

1. Els operadors i els tercers intermediaris hauran d'entregar
document escrit que contengui informació detallada sobre les
zones de cobertura en el territori de les Illes Balears, exposant
els graus o nivells de qualitat de comunicació. Aquesta
informació haurà de ser facilitada de forma gràfica i senzilla a
totes les persones consumidores, de manera que aquestes, abans
de realitzar la comunicació, sàpiguen que podran finalitzar-la
sense interrupcions per motius de cobertura o deficient qualitat
en la comunicació, excepte casos de força major.

2. El citat document haurà de ser especialment detallat a les
zones en què concorrin operadors tant nacionals com estrangers,
especialment en trajectes marítims interinsulars i amb la
Península.

3. Així mateix, en aquest document vendran recollits els
mecanismes d'indemnització i reemborsament aplicables en cas
d'incompliment dels nivells de qualitat dels serveis contractats.

4. També contendrà expressament el número únic europeu de
telefonades d'urgències "112".
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Article 13
Responsabilitats

1. L'operador de comunicacions electròniques és responsable
del compliment de la informació sobre els nivells de qualitat
individual establerta contractualment amb cada una de les
persones consumidores.

2. Els operadors de comunicacions electròniques seran
responsables de qualsevol incompliment de les obligacions
d'informació i entrega de documentació als consumidors i
usuaris regulades per la present norma. El intermediaris seran
responsables subsidiaris d'aquestes obligacions.

TÍTOL II
DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES EN LA

VENDA I REPARACIÓ DE TERMINALS

Article 14
Venda de terminals

Els venedors i les venedores de terminals d'accés a les
comunicacions electròniques hauran d'entregar a les persones
consumidores:

- El document acreditatiu de la transacció comercial: factura
de la compra o tiquet que sigui llegible almenys els dos anys de
garantia legal.

- El manual de l'usuari redactat en castellà o català.
- Un document de condicions d'ús, fàcilment comprensible

pel consumidor o la consumidora, amb l'objecte de reduir
exposicions excessives i innecessàries, especialment en nins,
adolescents i colAlectius d'especial protecció.

- Un document informatiu sobre la reutilització i els
procediments de reciclatge dels terminals, una vegada
finalitzada la seva vida útil.

- El document de garantia, per als casos de garantia
comercial, amb terminis, drets i obligacions especificades en la
normativa vigent estatal.

Article 15
Serveis d'Assistència Tècnica

1. Les empreses que intervinguin com a serveis d'assistència
tècnica dels terminals d'accés, hauran d'anunciar de manera
visible i llegible en l'establiment:

- Els preus aplicables per temps de treball i l'import del
desplaçament quan procedeixi, amb els imposts inclosos.

2. Aquests establiments hauran de tenir exposades les següents
llegendes que informen dels corresponents drets:

"Quan el terminal o els accessoris del terminal es trobin en
període de garantia, la reparació serà totalment gratuïta,
despeses de desplaçament i tramesa inclosos".

"Tota persona consumidora quedarà obligada al pagament
per l'elaboració del pressupost només quan l'hagi solAlicitat i no
hagi estat acceptat".

"Totes les reparacions efectuades estaran garantides per un
termini mínim de sis mesos".

3. Si el terminal no estigués en garantia, tota persona
consumidora o qui actuï en nom seu, té dret a solAlicitar un
pressupost previ escrit. Aquest pressupost tendrà una validesa
mínima de 30 dies, des de la data de comunicació a la persona
que demana el pressupost.

El pressupost haurà de contenir:
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal del SAT.
- Nom i domicili de la persona usuària.
- Marca, model i número de sèrie de l'aparell.
- Motiu de la reparació.
- Diagnòstic de l'avaria pel SAT.
- Pagament a satisfer per la confecció del pressupost si la

persona que ho ha demanat no ho accepta.
- Import de la reparació, incloses les peces, mà d'obra,

imposts i qualsevol altre càrrec com el desplaçament o la
tramesa de l'aparell al domicili de la persona consumidora.

- Data i signatura del personal responsable del SAT
- Data d'entrega de l'aparell.
- Espai reservat per a la data i la signatura de l'acceptació per

la persona usuària i temps de validesa del pressupost.

4. Les empreses de reparació estan obligades a entregar a la
persona consumidora factura escrita, signada, segellada, i
degudament desglossada, en la qual s'especifiqui qualsevol tipus
de càrrecs meritats, operacions realitzades, peces o elements i
hores de treball emprades, assenyalant per cada concepte el seu
import. La factura, normalment haurà de coincidir amb l'import
pressupostat, excepte que en el procés de reparació, el SAT
detecti noves avaries ocultes no comprovades en la confecció
del pressupost, en aquest cas haurà de comunicar-se a la persona
consumidora per tal que les accepti o no.

Article 16
Reparació de terminals

1. Tant les empreses venedores com les de reparació de
terminals que rebin o recullin els terminals telefònics i d'accés
a Internet entregats per les persones consumidores per reparar,
substituir o qualsevol tipus d'intervenció, estiguin en garantia o
no, estaran obligats a estendre el corresponent resguard de
dipòsit, que hauran d'entregar a la persona consumidora. Aquest
resguard contendrà com a mínim:

- Número d'ordre correlatiu del resguard de dipòsit,
- Marca, model i número de sèrie de l'aparell entregat,
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal de Servei

d'Assistència Tècnica (SAT).
- Nom, NIF i domicili del consumidor,
- Especificació detallada dels danys manifestament visibles,

serveis a realitzar.
- Data de recepció de l'aparell, termini previst d'entrega, bé

del pressupost solAlicitat, bé de l'aparell reparat, i signatura de la
persona consumidora i de la persona autoritzada del SAT.
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TÍTOL III
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 17
Vigilància i inspecció

La vigilància i inspecció de les obligacions d'informació i
d'entrega de documentació a la persona consumidora o usuària
a què es refereix la present llei es realitzarà pels òrgans
competents en matèria de protecció dels consumidors de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
També comprovarà la Inspecció de Consum que els serveis
prestats es corresponguin amb els oferts.

Article 18
Atribució de la potestat sancionadora

1. Correspon a l'administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears la potestat sancionadora per a la correcció i el
compliment de les prescripcions establertes en aquesta llei.

2. La potestat sancionadora serà exercida pels òrgans
administratius que la tenguin atribuïda.

3. Les infraccions comeses en el territori de les Illes Balears per
vulneració de les obligacions, els requisits o les prohibicions
contingudes en aquesta llei se sancionaran prèvia instrucció del
corresponent expedient sancionador, d'acord amb les normes del
procediment sancionador vigents en aquesta comunitat
autònoma.

4. Les infraccions s'entendran comeses en el territori de les Illes
Balears, quan les persones consumidores o usuàries afectades
resideixin en el territori o hagin celebrat el contracte a les Illes
Balears.

5. Així mateix, les infraccions comprovades per la Inspecció de
Consum de les Illes Balears en les simulacions de compra o
contractació que realitzen en les webs de les empreses
operadores de telecomunicacions que dirigeixin les seves ofertes
a les persones consumidores de les Illes Balears, es consideren
comesos en el territori de les Illes Balears.

Article 19
Tipificació de les infraccions

1. Les conductes tipificades en aquesta llei seran considerades
infracció en matèria de disciplina de mercat i defensa de les
persones consumidores i seran sancionades d'acord amb el
disposat en aquesta llei.

2. Tendran la consideració d'infracció en matèria de consum les
següents:

a) L'incompliment per l'operador o tercer intermediari de
l'obligació de subministrar a la persona usuària la informació
precontractual i contractual, en suport durador, normalment en
paper o, a la seva elecció, en suport durador electrònic. També
el no lliurament de la documentació prevista en el capítol III del
títol I d'aquesta llei. L'incompliment d'aquests deures serà
sancionat com a falta greu o molt greu segons el nombre
d'usuaris afectats.

b) L'incompliment per part del venedor o la venedora de
l'obligació d'entregar a la persona consumidora que adquireix un
terminal telefònic o d'accés a Internet, qualsevol dels documents
assenyalats als articles 14 i 16 d'aquesta llei, o la negativa de
facilitar-li un nou terminal en garantia quan no es pugui reparar
i procedeixi a la substitució. L'incompliment de les obligacions
establerts als articles 15 i 16 per als serveis de reparacions dels
terminals també serà considerat infracció en
matèria de protecció de les persones consumidores i usuàries.
c) Obstaculitzar l'exercici dels drets dels consumidors i usuaris
a obtenir la documentació dels contractes objecte d'aquesta llei
i les modificacions en suport paper o altre suport durador a la
seva elecció, a donar-se de baixa en aquests contractes amb
plena eficàcia jurídica, i a poder acreditar aquestes decisions
contractuals a qualsevol instància administrativa, judicial o
arbitral.

Article 20
Qualificació de les infraccions

Les infraccions a què es refereix l'article anterior es
qualificaran com a lleus, greus i molt greus, atenent els criteris
establerts a l'article 50 de la Llei 1/1998, de l'Estatut dels
consumidors o usuaris de les Illes Balears.

Article 21
Sancions

Les infraccions a què es refereix la present norma
comportaran les següents sancions:

a) Infraccions lleus, fins a 10.000 euros
b) Infraccions greus, entre 10.001 euros i 100.000 euros,

podent ultrapassar aquesta quantia fins el quíntuple del valor
dels béns o serveis objecte de la infracció.

c) Infraccions molt greus, entre 100.001 euros i 1.000.000
d'euros, podent ultrapassar aquesta quantia fins a arribar al
quíntuple de la quantitat defraudada.

Article 22
Criteris de graduació de les sancions

1. La quantia de la sanció que s'imposi dins dels límits indicats
per a les faltes lleus, greus o molt greus, es graduarà d'acord
amb els següents criteris:

a) La intencionalitat en la comissió de les infraccions.
b) La reincidència durant un any, en la comissió de la

mateixa infracció declarada ferma
c) La generalització de la infracció, en afectar la majoria de

les persones consumidores o usuàries de l'empresa infractora.
d) El benefici ilAlícit que hagin reportat a l'empresa les

conductes infractores.
e) El dany econòmic causat a la persona consumidora o

usuària.
f) El volum de negoci de l'empresa infractora.

2. A més de les sancions de les multes pecuniàries abans
esmentades, es podrà imposar com a sanció accessòria el
tancament temporal de l'establiment, la instalAlació o el servei
per un termini màxim de cinc anys, en el supòsit d'infraccions
molt greus. En aquest cas, serà d'aplicació la legislació laboral
en relació amb les obligacions de l'empresa davant els
treballadors.
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3. La imposició de les sancions de multa es farà de manera que
la comissió de les infraccions no resulti més beneficiosa per la
persona infractora que el compliment de les normes infringides,
sempre que es respecti el principi de proporcionalitat.

Article 23
Tancament cautelar d'establiments

La clausura o el tancament d'establiments, instalAlacions o
serveis que no comptin amb les autoritzacions o permisos
preceptius, o la suspensió del seu funcionament fins que es
rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits exigits per
raons de salut o seguretat i la retirada del mercat cautelar o
definitiva de béns o serveis per raons de salut i seguretat, no
tenen el caràcter de sanció.

Article 24
Publicitat de les sancions

L'òrgan sancionador ordenarà la publicació en el BOIB de
totes les sancions imposades per faltes greus o molt greus dels
preceptes continguts en aquesta llei, una vegada esgotada la via
administrativa. A la publicació s'indicarà l'empresa o persona
sancionada identificada també amb la marca comercial, la
infracció comesa i l'import de la sanció imposada.

DISPOSICIÓ FINAL 

La present llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el BOIB.

Palma, 28 de setembre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3618/11 (rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 3750/11), dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista
i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de modificació de la Llei
5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
 D'acord amb el que es preveu als articles 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els portaveus dels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, presenten la proposició de llei següent.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu a l'article 145 del
Reglament del Parlament, els portaveus sotasignats solAliciten
que aquesta iniciativa, un cop hagi estat presa en consideració,
sigui tramitada pel procediment de lectura única.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 5/2010, DE 16 DE JUNY, DEL CONSELL

CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La revisió que s'aborda en aquesta llei respon a la necessitat
d'introduir millores en la regulació de l'òrgan de consulta
aconsellades per l'experiència aconseguida en els anys
transcorreguts des que es va constituir el Consell Consultiu.
Després de divuit anys de vigència de la Llei de creació del
Consell Consultiu de les Illes Balears i després de l'aprovació de
la Llei 5/2010, de 16 de juny, per adaptar les seves previsions a
les contingudes a l'article 76 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, resulta necessària una primera reforma d'aquesta
última llei, a fi d'aconseguir una major estabilitat institucional,
fruit del consens dels grans partits polítics. Aquesta estabilitat
resulta especialment aconsellable i oportuna per tractar-se,
precisament, del màxim òrgan consultiu en matèria
d'assessorament jurídic. Per això, resulta
convenient la derogació de la disposició transitòria segona, així
com la nova redacció de la disposició transitòria primera i
tercera.

D'altra banda, l'activitat duta a terme per aquesta institució
al llarg de tots aquests anys ha posat de manifest la necessitat
que existeixi una figura permanent, no electiva, que assessori
jurídicament al Ple de la institució. La responsabilitat que això
implica aconsella que sigui el lletrat cap del mateix cos de
lletrats del Consell qui, sense ser membre, assisteixi, amb veu
i sense vot, a les sessions del Ple. Això respon a la finalitat de
reforçar i assistir tècnicament aquest òrgan atenent criteris de
competència professional i assessorament jurídic de nivell
superior.

Finalment, s'ha considerat necessari modificar la regulació
relativa a les persones que poden ser membres del Consell
Consultiu, de manera que s'amplia el nombre de membres que
poden ser funcionaris o personal laboral de les diferents
administracions públiques, per afavorir el màxim coneixement
del dret administratiu dins de la institució.

Article únic

Els preceptes de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears, que es relacionen a continuació,
queden modificats en els termes que en cada cas s'indiquen.

Primer. S'afegeix un nou apartat a l'article 5 amb el següent
tenor:

"2. El Ple del Consell Consultiu estarà assistit pel lletrat cap
del mateix cos de la institució, sense que tingui el caràcter
de membre d'aquesta. Assistirà als plens amb veu, però
sense vot. En cas de vacant, absència o malaltia assistirà al
Ple el lletrat de major antiguitat."



416 BOPIB núm. 15 - 7 d'octubre de 2011

Segon. Es dóna una nova redacció a l'article 6 que passa a tenir
el contingut següent:

"Article 6
Elecció, designació i nomenament dels membres
6.1. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats
pel president o la presidenta de les Illes Balears que establirà
el seu ordre de prelació a efectes del que estableix l'article
7. Quatre membres del Consell Consultiu seran elegits pel
Parlament amb el vot favorable de les tres cinquenes parts
dels diputats i les diputades, i els altres sis seran designats
pel Govern.

6.2. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats
per un període de quatre anys i poden ser elegits o designats
novament per a mandats posteriors. Els i les membres
d'elecció parlamentària formen un grup i la resta de persones
membres, designades pel Govern de les Illes Balears, un
altre.

6.3. Podran ser elegides o designades membres del Consell
Consultiu les persones que tinguin la condició de personal
funcionari o laboral en actiu al servei de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l'Estat o de
qualsevol altra administració pública i siguin, a més, juristes
de competència i prestigi reconegut amb més de deu anys de
servei o exercici professional com a tals.

El nombre de membres elegits o designats que ostentin
aquesta condició de personal funcionari o laboral en actiu al
servei de qualsevol de les administracions públiques, no
podrà excedir de la meitat dels membres a elegir o designar
en cada grup, el del Parlament i el del Govern de les Illes
Balears respectivament.

6.4. Publicats els nomenaments corresponents, una vegada
elegits o designats els membres de cada grup, els i les
membres del Consell Consultiu, en la seva condició de tals,
prendran possessió dels seus càrrecs davant el president o la
presidenta de les Illes Balears i el president o la presidenta
del Parlament, mitjançant jurament o promesa."

Tercer. Es dóna una nova redacció als apartats 1 i 3 de l'article
7 que passen a tenir el contingut següent:

"1. Els i les membres del Consell Consultiu elegeixen entre
ells, en votació secreta i per majoria absoluta, el president o
la presidenta. Si no s'aconsegueix l'esmentada majoria,
s'haurà de fer, quaranta-vuit hores després, una segona
votació entre les dues persones que siguin candidates que
hagin obtingut més suport en la primera i resultarà elegida
la que obtingui més nombre de vots. En el cas de
mantenir-se l'empat,  s'entendrà elegit president o presidenta
el conseller o la consellera que correspongui seguint l'ordre
de nomenament.

3. El mandat de qui ocupi la Presidència del Consell
Consultiu té una durada coincident amb la del seu càrrec de
conseller o consellera. En el cas de vacant, absència o
malaltia, serà president del Consell Consultiu el conseller
que correspongui seguint l'ordre de nomenament."

Quart. Es dóna una nova redacció a la disposició transitòria 1
a que passa a tenir el contingut següent:

"A partir de l'entrada en vigor de la present llei, el Parlament
i el Govern de les Illes Balears, respectivament, elegiran i
designaran tots els i les membres del Consell Consultiu i en
realitzaran la corresponent comunicació al president o la

presidenta de les Illes Balears a l'efecte del seu
nomenament.

El nomenament i la designació dels nous i/o de les noves
membres del Consell Consultiu determinarà el cessament
automàtic de tots els i les membres que, fins a aquell
moment, l'integraven."

Cinquè. Se suprimeix la disposició transitòria segona.

Sisè. Es dóna una nova redacció a la disposició transitòria
tercera, que passa a ser la disposició transitòria segona i a tenir
el contingut següent:

"En la primera sessió en què participin els i les membres del
Consell Consultiu elegits i designats en aplicació d'aquesta
llei s'elegirà tant el president o la presidenta de la institució
com el conseller secretari o la consellera secretària."

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de setembre de 2011.
Pel Grup parlamentari Popular:
Margalida Cabrer i González.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Francina Armengol i Socias.
Pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3454/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el canvi d'ús dels establiments
turístics. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3455/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de subvencions del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3474/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general econòmica, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern en el canvi d'ús
d'establiments turístics.
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Criteris del Govern de les Illes Balears en la política
anunciada de facilitar el canvi d'ús dels establiments turístics a
les nostres illes.

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el vicepresident econòmic del
Govern de les Illes Balears, sobre la política de subvencions del
Govern de les Illes Balears.

Atesa la situació de crisi econòmica que patim; atesa la
necessitat de donar suport al teixit empresarial de les Illes
Balears i ateses les declaracions del vicepresident econòmic del
Govern de les Illes Balears en el sentit que "s'ha acabat la
cultura de les subvencions", el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla el vicepresident econòmic per tal que expliqui la
política general del Govern en línies d'ajudes i a qui aniran
adreçades.

Palma, a 7 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el president del Govern de les
Illes Balears, sobre la política general econòmica.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que la situació
d'alarma social s'ha instalAlat en importants colAlectius de la
ciutadania i s'expressa de forma diària als mitjans de
comunicació, el Grup Socialista demana, pel bé futur de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que el president pugui
explicar amb urgència a la ciutadania de les Illes Balears la
situació actual.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el president del
Govern de les Illes Balears a fi de retre compte sobre el Pla
economicofinancer de reequilibri per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears (2011-2013).

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3576/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3050/11, relativa a
política econòmica del Govern. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3050/11, relativa a política econòmica del Govern, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
president dels Illes Balears ha incomplit la promesa de dia 16 de
març de 2011, d'aprovar el pressupost general de l'exercici
2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar la concertació social i a respectar i
complir totes les mesures que es van establir en el marc del
Pacte per la Competitivitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escometre les actuacions necessàries perquè la
CAIB pugui disposar dels més de 30 milions d'euros de l'impost
sobre el patrimoni.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha renunciat a l'avançament de les
compensacions del fons de competitivitat per a l'exercici 2011.

6. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears perquè aconsegueixi amb la màxima
urgència l'aprovació de crèdit a curt termini per atendre el
pagament a proveïdors, prioritzant el pagament als proveïdors
en l'àmbit social, i a la micro i petita empresa.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar en el termini de 25 dies als proveïdors de
microempreses.

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3317/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interins
contractats per la Conselleria d'Educació. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3318/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caps
de servei, coordinadors de serveis i unitats mèdiques. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3319/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts inicial i final dels hospitals de l'Ibsalut. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3320/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Ciutadella. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3321/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilla orgànica de Verge del Toro. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3322/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilla orgànica de Mateu Orfila (I). (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3323/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost inicial dels hospitals de l'Ibsalut. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3324/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilla orgànica de Mateu Orfila (II). (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3325/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Es Migjorn Gran. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3326/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Ferreries. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3327/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Alaior. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3328/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Es Mercadal. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3329/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Sant Lluís. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3330/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia conveniades a Maó. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3331/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Es Mercadal. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3332/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Sant Lluís. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3333/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Ciutadella. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3334/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Ferreries. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3335/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Es Castell. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3336/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de centre de dia a Alaior. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3337/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Sant Lluís. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3338/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Alaior. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3339/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Ferreries. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3340/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Es Mercadal. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3341/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Ciutadella. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).
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RGE núm. 3342/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Maó. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3343/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Es Mercadal. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3344/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Alaior. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3345/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Sant Lluís. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3346/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Ferreries. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3347/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Ciutadella. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3348/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques conveniades a Maó. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3349/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques a Maó. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3350/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pel procés de privatització de ports. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3351/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
del procés de privatització de ports. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3352/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
privatització de ports. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3353/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
de les concessions dels ports de titularitat autonòmica. (Mesa
de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3354/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
dels ports de titularitat autonòmica. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3355/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
ports gestionats directament pel Govern. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3356/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Es Mercadal. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3357/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Ferreries. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3358/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Alaior. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3359/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Es Migjorn Gran. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3360/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Ciutadella. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3361/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Es Castell. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3362/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Sant Lluís. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3363/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
de dependència a Maó. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3364/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3365/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3366/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3367/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3368/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).
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RGE núm. 3369/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3370/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació
a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3399/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Proagro 2010. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3403/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a competències d'artesania (III). (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3404/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a competències d'artesania. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3405/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a competències d'artesania (II). (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3436/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
pendents a la Comissió Balear de Medi Ambient. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3437/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
les estacions. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3438/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
les estacions (I). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3439/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
"simplificació administrativa". (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3442/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tramitació
IGP. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3443/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb el Consell Regulador de l'agricultura ecològica. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3444/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris d'ajuts a productors de la patata. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3445/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot
2009 del PDRS. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3446/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Red Rural.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3447/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
l'estació intermodal. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3448/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
desenvolupament rural sostenible. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3449/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
i/o línies de subvencions suprimits. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3450/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
sobre l'alfals. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3451/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòries per a productors. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3485/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mètode d'avaluació d'infraestructures de
transport. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3488/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a procediment d'adjudicació a Amadeus.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3508/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajudes a entitats socials (I). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3509/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3510/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajudes a entitats socials (II). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3511/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Secretaria autonòmica de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3512/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
dels espais museístics. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3513/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
per a adquisició de fons bibliogràfic. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3514/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal laboral. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3515/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a discursos del president. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3516/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessament de funcionaris interins. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3517/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Secretaria autonòmica de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3518/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria de Presidència. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3519/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3520/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3521/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3522/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3523/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3524/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3525/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal nomenat a llocs de lliure designació a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3526/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3527/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3528/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3529/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3530/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3531/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3532/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Presidència. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3533/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3534/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3535/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).
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RGE núm. 3536/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3537/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3538/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cessaments de personal funcionari a la Conselleria de
Presidència. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3579/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en millores de centres de salut a la passada
legislatura (II). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3580/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en millores de centres de salut a la passada
legislatura (I). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3581/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves prestacions sanitàries. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3583/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciativa contra la drogodependència i altres addiccions.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació dels interins contractats per la
Conselleria d'Educació per al curs 2011-2012, indicant-ne el
nom i la data d'alta a la Seguretat Social?

Palma, a 26 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els caps de servei, els coordinadors de serveis i
d'unitats mèdiques o encarregats d'aquests nomenats des de l'1
de gener de 2003 fins a l'actualitat, especificant-ne la data de
nomenament i el càrrec, així com el cessament, si n'era el cas?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial i el pressupost final consolidat
dels hospitals de l'Ibsalut de Maó i Eivissa l'any 2010, per
capítols de despesa?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Ciutadella?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina era la plantilla orgànica i la plantilla real de l'hospital
Verge del Toro en data d'1 de juny de 2003?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina era la plantilla orgànica i la plantilla real de l'hospital
Mateu Orfila en data d'1 de juny de 2007?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial dels hospitals de l'Ibsalut de
Maó i d'Eivissa de l'any 2011 per capítols de despesa?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina era la plantilla orgànica i la plantilla real de l'hospital
Verge del Toro en data d'1 de juny de 2011?

Palma, a 23 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Es
Migjorn Gran?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Ferreries?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
d'Alaior?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
d'Es Mercadal?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Sant Lluís?
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Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Maó?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Es
Mercadal?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de Sant
Lluís?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de
Ciutadella?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de
Ferreries?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Es
Castell?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Alaior?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Sant Lluís?



BOPIB núm. 15 - 7 d'octubre de 2011 425

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
d'Alaior?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Ferreries?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
d'Es Mercadal?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Ciutadella?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de Maó?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
d'Es Mercadal?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
d'Alaior?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi de
Sant Lluís?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi de
Ferreries?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi de
Ciutadella?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al municipi
de Maó?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi de
Maó?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els ingressos que preveu el Govern recaptar pel
procés de privatització dels ports dels quals és titular?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins és el calendari i el procés previst pel Govern de les
Illes Balears per privatitzar els ports de les nostres illes?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins ports de les Illes afectarà el  procés de privatització
anunciat pel Govern?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.



BOPIB núm. 15 - 7 d'octubre de 2011 427

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos el 2010 suposaren per a la comunitat
autònoma cadascuna de les concessions de gestió de ports de
titularitat autonòmica?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos el 2010 produí als comptes de la comunitat
la gestió de cadascun dels ports de titularitat autonòmica?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin fou el cost econòmic el 2010 que suposà per al Govern
de les Illes la gestió de cadascun dels ports que gestiona
directament el Govern?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi d'Es Mercadal?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi de Ferreries?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi d'Alaior?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi d'Es Migjorn?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi de Ciutadella?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi d'Es Castell?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi de Sant Lluís?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines places de dependència existeixen, a quins centres, de
quines característiques (centre de dia/estada completa) i quines
estan cobertes al municipi de Maó?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Administracions Públiques entre l'1 de juliol i el 15 de
setembre de 2011, indicant-ne el lloc de treball que ocupaven i
el lloc al qual han estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre l'1 de juliol i el 15
de setembre de 2011, indicant-ne el lloc de treball que ocupaven
i el lloc al qual han estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de
2011, indicant-ne el lloc de treball que ocupaven i el lloc al qual
han estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria de Turisme
i Esports entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2011, indicant-
ne el lloc de treball que ocupaven i el lloc al qual han estat
adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria de
Presidència entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2011,
indicant-ne el lloc de treball que ocupaven i el lloc al qual han
estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació entre l'1 de
juliol i el 15 de setembre de 2011, indicant-ne el lloc de treball
que ocupaven i el lloc al qual han estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social entre l'1 de juliol i el 15 de setembre
de 2011, indicant-ne el lloc de treball que ocupaven i el lloc al
qual han estat adscrits.

Palma, a 15 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern de les Illes Balears treure les
convocatòries d'ajudes del 2011 referides al sector de
l'artesania?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears transferir els recursos
econòmics i humans de la competència en artesania que, segons
l'estatut d'Autonomia és una competència pròpia dels consells
insulars?

Palma, a 26 de setembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el Govern de les Illes Balears transferir els
recursos econòmics i humans de la competència d'artesania als
consells insulars?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació dels 870 expedients pendents que segons
el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'han trobat
pendents a la Comissió Balear de Medi Ambient, segons va
afirmar al Ple del Parlament de 27 de setembre de 2011?
Indicau-ne la data d'inici d'expedient, l'estat de tramitació, el
nom del promotor i l'objecte del projecte.

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins ajuntaments s'ha posat en contacte la conselleria
o la direcció d'SFM perquè netegin les estacions?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuntaments i amb quina cobertura legal i quines
condicions netegen actualment les estacions de l'SFM?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures de "simplificació administrativa" ha pres la
conselleria fins al moment?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat de tramitació es troba la IGP de l'oliva
mallorquina?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes reunions ha mantingut el conseller amb el Consell
regulador de l'agricultura ecològica?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la relació dels beneficiaris de la convocatòria
d'ajuts als productors de la patata 2011, indicant-ne el nom i la
quantitat percebuda?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba el Pla pilot 2009 del
PDRS?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes ha iniciat la conselleria en el marc de la Red
Rural?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses són les que fan la neteja de l'estació
intermodal, esmentades a la resposta de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la pregunta RGEP
2242/2011, amb data de contestació de 25 d'agost de 2011?
Indicau el nom de l'empresa o les empreses i el contracte que
tenen amb l'administració pública.

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat de tramitació es troba la signatura del Pla
quinquennal referit al Pla de Desenvolupament Rural
Sostenible?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes i/o quines línies de subvencions ha
suprimit la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
des de juny de 2011 que afectin agricultors. ramaders i sector
primari en general?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants beneficiaris tendrà el conveni sobre l'alfals que va
presentar el conseller en companyia del batle de Campos?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines convocatòries per a productors ha realitzat la
Conselleria d'Agricultura en el període que va de juny a
setembre (ambdós inclosos) de 2011? Indicau el nom de la
convocatòria i la data de publicació al BOIB.
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Palma, a 27 de setembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el marc de la setmana de la mobilitat es va dictar una
conferència, dia 16 de setembre, sobre el MAIT (Mètode
d'Avaluació d'Infraestructures de Transport), pensa el conseller
aplicar aquest mètode per prioritzar (fins i tot descartar)
inversions en infraestructures del transport?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el procediment d'adjudicació a l'empresa
Amadeus pel desenvolupament de la llista d'espera sanitària?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cada dia que passa augmenta el nombre d'entitats socials
que ja no reben les ajudes i subvencions del Govern balear.
Quina és la quantitat de doblers que es deu a aquestes entitats?
Quin és el nombre de treballadors d'aquestes entitats que s'en
van a l'atur? Quin és el nombre d'usuaris d'aquests serveis que
es veuran afectats pels retalls?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb l' aplicació de la Llei de dependència de
l'any 2011 i fins a la data d'avui, quin és el llistat de persones en
espera d'una plaça en residència?, quins són els criteris
d'adjudicació de les places del llistat d'espera?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la compareixença del conseller Antoni Gómez voldríem
un aclariment sobre les seves paraules:

"...En cuanto a las ayudas a cooperación tengo que decirle
que hay algunas ayudas que este año aún no se han resuelto,
estamos casi a final de año debido a la situación económica
que hay, como a lo largo de este año no se podrán ejecutar
estos programas, lo que estamos hablando con la
Vicepresidencia Económica es que todos estos programas se
mantendrán y habrá una convocatoria en el próximo ejercicio
económico para poder seguir apoyando todo este tipo de
iniciativas. Es decir, en términos generales lo que quiero
decirle es que a pesar de la grave situación económica que
estamos padeciendo en estos momentos, la intención de este
gobierno es seguir manteniendo,en la medida de nuestras
posibilidades, tanto las ayudas a cooperación como a
inmigración..."

Ens podria confirmar si es refereix que les entitats referides
han prestat un servei que no cobraran? Quin és el llistat
d'entitats que es troben en aquesta situació? En quina situació es
troben les aplicacions informàtiques per tal de tenir un històric
de cada usuari?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Qui forma actualment el grup d'impuls per a la simplificació
i la reducció de càrregues administratives a què fa referència
l'article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears? Quantes
vegades s'ha reunit en aquesta nova legislatura?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat de les negociacions per instar el Govern a la
reforma dels espais museístics de les Illes Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el conveni per a adquisició de fons bibliogràfic
encara no s'ha signat?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments, per qualsevol causa
(inclosa la finalització de contracte) de personal laboral vinculat
a les conselleries o als organismes autònoms, entre dia 1 de juny
i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què no es publiquen els discursos del president del
Govern de les Illes Balears a la pàgina web del Govern i sí a la
pàgina web del PP?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els cessaments de personal funcionari interí
de qualsevol conselleria o organisme autònom entre dia 1 de
juny de 2011 i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què a la vostra conselleria, a més de la Secretaria
General, hi ha una Secretaria autonòmica de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, amb una assimilació en rang genèrica
"a un òrgan directiu", sense dir a quin s'assimila (si a una
secretaria general o a una direcció general), amb funcions de
control d'altres òrgans directius del mateix rang, i sense
emparament legal, atès que la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears no el preveu, i a l'article 5.4 no en fa cap
referència? Sou conscients de la manca d'emparament legal
d'aquest òrgan, tal i com s'ha dissenyat? És per això que encara
no s'ha cobert?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria de
Presidència a llocs de lliure designació entre dia 1 de juny de
2011 i dia 30 de setembre de 2011? Especificau-ne el nom i el
lloc de feina pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i a organismes autònoms
vinculats a llocs de lliure designació entre dia 1 de juny de 2011
i dia 30 de setembre de 2011? Especificau-ne el nom i el lloc de
feina pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social i a organismes autònoms
vinculats a llocs de lliure designació entre dia 1 de juny de 2011
i dia 30 de setembre de 2011? Especificau-ne el nom i el lloc de
feina pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria de
Turisme i Esports a llocs de lliure designació entre dia 1 de juny
de 2011 i dia 30 de setembre de 2011? Especificau-ne el nom i
el lloc de feina pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i a organismes
autònoms vinculats a llocs de lliure designació entre dia 1 de
juny de 2011 i dia 30 de setembre de 2011? Especificau-ne el
nom i el lloc de feina pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria
d'Administracions Públiques i a organismes autònoms vinculats
a llocs de lliure designació entre dia 1 de juny de 2011 i dia 30
de setembre de 2011? Especificau-ne el nom i el lloc de feina
pel qual s'han nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per qualsevol causa
(inclosa la finalització de contracte) de personal laboral vinculat
de totes les entitats entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de
2011?
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Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les persones nomenades a la
Vicepresidència Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació i a organismes autònoms vinculats a llocs de lliure
designació entre dia 1 de juny de 2011 i dia 30 de setembre de
2011? Especificau-ne el nom i el lloc de feina pel qual s'han
nomenat.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, per qualsevol causa (inclosa
la finalització de contracte) de personal laboral vinculat de totes
les entitats entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria
d'Administracions Públiques, per qualsevol causa (inclosa la
finalització de contracte) de personal laboral vinculat de totes
les entitats entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria d'Administracions
Públiques des de dia 1 de juliol a dia 30 de setembre de 2011?
Indicau el nom de la persona cessada, el lloc de feina del qual
ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrita en cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per
qualsevol causa (inclosa la finalització de contracte) de personal
laboral vinculat de totes les entitats entre dia 1 de juliol i dia 30
de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per qualsevol causa (inclosa la
finalització de contracte) de personal laboral vinculat de totes
les entitats entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria de
Turisme i Esports, per qualsevol causa (inclosa la finalització de
contracte) de personal laboral vinculat de totes les entitats entre
dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria de
Presidència, per qualsevol causa (inclosa la finalització de
contracte) de personal laboral vinculat de totes les entitats entre
dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori des de dia 1 de juliol a dia 30 de
setembre de 2011? Indicau el nom de la persona cessada, el lloc
de feina del qual ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrita en
cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria de Turisme i
Esports des de dia 1 de juliol a dia 30 de setembre de 2011?
Indicau el nom de la persona cessada, el lloc de feina del qual
ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrita en cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats des de dia 1 de juliol a dia 30 de setembre
de 2011? Indicau el nom de la persona cessada, el lloc de feina
del qual ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrita en cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social des de dia 1 de juliol a dia 30 de setembre de
2011? Indicau el nom de la persona cessada, el lloc de feina del
qual ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrita en cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació des de dia 1 de juliol a
dia 30 de setembre de 2011? Indicau el nom de la persona
cessada, el lloc de feina del qual ha cessat i el lloc al qual ha
estat adscrita en cada cas.
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Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació
que s'han acordat a proposta de la Conselleria de Presidència
des de dia 1 de juliol a dia 30 de setembre de 2011? Indicau el
nom de la persona cessada, el lloc de feina del qual ha cessat i
el lloc al qual ha estat adscrita en cada cas.

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió en construcció de nous centres de
salut i consultoris durant la passada legislatura?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions en millores a centres de salut ja existents
es portaren a terme la passada legislatura?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves prestacions sanitàries va incorporar el Govern
de les Illes Balears al Sistema de Salut de la nostra comunitat
autònoma durant la passada legislatura?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives es van desenvolupar la passada legislatura
quant a drogodependències i lluita contra els diversos tipus
d'addiccions?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3593/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari de pagaments a les entitats que
gestionen serveis concertats per a les persones amb
discapacitat. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3638/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
socials (IV). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3639/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retalls socials (VI). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3640/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
socials (III). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3641/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
socials (V). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3642/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retalls socials (II). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3643/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
socials (I). (Mesa de 5 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3644/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a efectes de la reducció de personal docent.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3645/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments a la Universitat de les Illes Balears. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3646/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions dutes a terme relatives al traspàs de les
competències en matèria de justícia. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3647/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de càrrecs dins l'Ibsalut. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3648/11, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reformes a l'IES Ramis i Ramis de Maó. (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3649/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3650/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a perspectives per relacionar el Consorci de Transports de
Mallorca amb l'Empresa Municipal de Transports de Palma.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3651/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
restauració de Benirràs a Eivissa. (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3652/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat pendent de pagament a les navilieres per
part de l'anterior executiu. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3653/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussió per a Balears del projecte presentat pel Grup
Melià. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3654/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració de les empreses públiques. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3657/11, 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 5 d'octubre de
2011).

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin calendari de pagaments a les entitats que gestionen
serveis concertats per a les persones amb discapacitat a les Illes
Balears té previst el Sr. President del Govern?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures aplica entre el seu personal la Conselleria
d'Educació i Cultura per reduir el dèficit pressupostari?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Sr. Vicepresident del Govern que els seus anuncis
alarmistes creen confiança a la ciutadania?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Quina valoració fa la consellera de Salut, Família i benestar
Social sobre el fet que el Govern al qual pertany prioritzi el
pagament a constructores multinacionals amb alts beneficis
sobre l'atenció a la despesa farmacèutica i l'atenció als malalts?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Quins són els retalls en personal i en serveis que aplicarà la
Sra. Consellera de Salut, Família i benestar Social segons el seu
pla d'ajustament dels serveis de l'Ibsalut?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quins criteris ha seguit el vicepresident per prioritzar els
pagaments als diferents proveïdors?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa mantenir el conseller d'Educació i Cultura els
programes d'atenció a la diversitat existents a la passada
legislatura?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com afectarà la dràstica reducció de personal docents
adscrit als diversos programes socials i d'innovació educativa de
la Conselleria d'Educació i, en concret, al programa d'acollida,
integració i reforç educatiu (PAIRE)?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

En quin estat es troben els pagaments de la transferència
nominativa de la comunitat autònoma a la Universitat de les
Illes Balears?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Ana Maria Aguiló i Garcías.

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

En quina situació s'ha trobat el Govern de les Illes Balears
les negociacions dutes a terme entre l'anterior govern i el
Ministeri de Justícia, relatives al traspàs de les competències en
matèria de justícia?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris ha reduït la Conselleria de Salut, Família
i benestar Social l'estructura de càrrecs dins l'Ibsalut?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines reformes s'han dut a terme a l'IES Ramis i Ramis de
Maó en els darrers quatre anys de legislatura?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

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.

En quin estat s'ha trobat el nou govern la dessaladora de
Santa Eulàlia a Eivissa?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines perspectives es tenen per tal de relacionar el
Consorci de Transports de Mallorca (CTM) amb l'Empresa
Municipal de Transport (EMT) de Palma de Mallorca?

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

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, 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 consistir les obres de restauració
de Benirràs a Eivissa que properament seran recepcionades?

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

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

Quina és la quantitat que deixà pendent de pagament a les
navilieres l'anterior govern en concepte de descomptes de
resident en els trajectes interilles?

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La diputada:
Maria Asunción Pons i Fullana.

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.

Quina repercussió té per a les Illes Balears el projecte
presentat el passat 30 de setembre pel Grup Melià?

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Quins objectius persegueixen la reestructuració d'empreses
públiques duta a terme pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3374/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
de despeses a esportistes, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3375/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústries
i productes a l'exterior, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3376/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
connexions aèries a l'hivern, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3377/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
de despeses per desplaçaments, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3378/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Oci, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3379/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera als geriàtrics de Mallorca, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3380/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera als geriàtrics d'Eivissa i Formentera, a contestar
davant la Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3381/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera als geriàtrics de Menorca, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3382/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments d'ajuts a associacions de discapacitats , a contestar
davant la Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3383/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres de dia, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa
de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3384/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
empresarials lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3385/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions al Port de Ciutadella, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3386/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
energètica en la rehabilitació d'habitatges, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3388/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
geriàtriques residencials, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3413/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millora de la competitivitat del comerç, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3414/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls de la internacionalització de les empreses balears, a
contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3415/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport al sector de la moda, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3543/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llengua
catalana, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3544/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (III), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3545/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
a Sa Llonja (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3546/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3547/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
a Sa Llonja (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3548/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3549/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'escriptor de l'any, creador jove i artista de l'any, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3550/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a direcció
de la televisió pública, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3551/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
de l'Institut Ramon Llull, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3552/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Octubre de València (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3553/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa per
a la música i les arts, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3554/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Octubre de València (I), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3555/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra de
Tramuntana patrimoni mundial de la humanitat, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3556/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Biblioteca
i Museu de Menorca al Consell de Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3557/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3558/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3559/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3560/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informació dels passatgers, a contestar davant la Comissió
de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3561/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3562/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència (IV), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3563/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a VPO, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3564/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a economia social, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3565/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arbitratge i coregulació, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3566/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pujar imposts, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 5 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3567/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni de colAlaboració EBAB Menorca, a contestar davant
la Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3568/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a protecció dels consumidors i usuaris, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3569/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a local
de l'escola de persones adultes, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3572/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
ferroviari, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3573/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Proagro
a Menorca, a contestar davant la Comissió d'Economia (Mesa
de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3574/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis
concrets de la llei d'emprenedors, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3575/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
fiscals per impulsar la reactivació econòmica, a contestar
davant la Comissió d'Economia (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears en
el pagament de les despeses de transport entre illes dels
esportistes?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears ajudar la promoció
de les nostres indústries i productes a l'exterior?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quines són les actuacions anunciades pel president bauzá
per millorar les connexions aèries a l'hivern per a cadascuna de
les Illes?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Afecta el pla de viabilitat del Govern als recursos econòmics
lligats als pagaments de desplaçaments entre illes de malalts i
acompanyants i esportistes?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Ens podria aclarir el conseller de Turisme les intencions del
Govern de les Illes Balears sobre el manteniment o no del
denominat Pla Oci?
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Palma, a 26 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics de Mallorca?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics de Menorca?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Quan pensa la consellera de Salut, Família i benestar Social
pagar els ajuts que es deuen a les associacions de discapacitats
de les Illes Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

S'han cobert les places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i benestar Social a Menorca?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quines són les inversions empresarials previstes que el
Govern de les Illes preveu tramitar com inversions d'interès
autonòmic, lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quin és el calendari i el cost econòmic de cadascuna de les
actuacions que té previstes el Govern executar al Port de
Ciutadella?
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Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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
d'Economia.

Quines són les mesures concretes que preveu impulsar el
Govern per incentivar la millora energètica en la rehabilitació
d'habitatges?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

S'han cobert les places geriàtriques residencials conveniades
amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
Menorca?

Palma, a 22 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Què pensa fer el Govern per millorar la competitivitat del
comerç de les Illes Balears?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern impulsar la internacionalització de les
empreses de les Illes Balears?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tendrà el Govern programes específics per donar suport al
sector de la moda de les Illes Balears?

Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina valoració mereix a aquest conseller d'Educació i
Cultura que el coneixement de la llengua catalana sigui un
simple mèrit a l'Administració Pública quan l'Estatut
d'Autonomia reconeix la seva plena oficialitat a les Illes
Balears?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Per què les subvencions previstes per a aquest any no es
publiquen i afecten tots els projectes com la Nit de l'art, la
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Setmana del llibre en català, la Fira del llibre, la Fira del disc,
la Fira de Manacor, l'Espai Mallorca, etc.?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Tenen alguna activitat prevista en el 2011 per a Sa Llonja?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Què pensa fer la Conselleria de Cultura del Govern de les
Illes Balears amb les ajudes i subvencions a les activitats
culturals durant el 2012 com la Nit de l'art, la Setmana del llibre
en català, la Fira del llibre, la Fira del disc, la Fira de Manacor,
l'Espai Mallorca, etc.?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Tenen alguna activitat prevista en el 2012 per a Sa Llonja?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Què pensa fer la Conselleria de Cultura del Govern de les
Illes Balears amb les ajudes i subvencions previstes durant el
2011 com la Nit de l'art, la Setmana del llibre en català, la Fira
del llibre, la Fira del disc, la Fira de Manacor, l'Espai Mallorca,
etc.?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensen des del Govern de les Illes Balears donar continuïtat
en el 2012 als projectes d'escriptor de l'any, creador jove i artista
de l'any?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina valoració li mereix, al conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears, que un dirigent polític dirigeixi una
televisió pública d'una comunitat autònoma?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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 de
Cultura, Educació i Esports.
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Quines activitats tenen previst desenvolupar amb l'Institut
Ramon Llull durant el que queda de 2011 i el 2012?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Tenen previst renovar aquest conveni en el 2012? Tenen
previst fer activitats al centre expositiu de l'espai Octubre?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Té el Govern de les Illes Balears previst mantenir la xarxa
entre illes per a la música i les arts escèniques que funciona en
l'actualitat?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Dins el marc del conveni que tenen amb l'espai Octubre de
València, té el Govern de les Illes Balears previst realitzar
alguna activitat en aquest espai abans de finals de 2011?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Té previstes accions la Conselleria de Cultura del Govern de
les Illes Balears per promoure la Serra de Tramuntana com a
patrimoni mundial de la humanitat dins l'àmbit de paisatge
cultural?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines accions ha realitzat el Govern de les Illes Balears per
tancar els traspassos pendents amb la Biblioteca i el Museu de
Menorca al Consell de Menorca?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

En relació amb l'aplicació de la Llei de dependència de l'any
2011 i fins a la data d'avui ens podrien informar sobre quin és
el nombre de persones que han solAlicitat una valoració i quantes
valoracions s'han fet?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
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Ens podrien informar en quina situació administrativa es
troben els expedients sancionadors contra entitats financeres que
varen aplicar clàusules abusives en els seus contractes bancaris?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

En relació amb l'aplicació de la Llei de dependència de l'any
2011 i fins a la data d'avui ens podrien informar sobre quantes
persones valorades han estat declarades dependents, quin és el
nombre de persones que reben ajudes i d'aquestes, quantes reben
ajuda econòmica?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Com pensen regular la informació dels passatgers abans de
comprar un bitllet d'avió o vaixell?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

En relació amb l'aplicació de la Llei de dependència de l'any
2011 i fins a la data d'avui ens podrien informar sobre quin és
el nombre de persones declarades dependents en aquest període
que tenen una plaça en una residència i quantes estan en llista
d'espera?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

En relació amb l'aplicació de la Llei de dependència de l'any
2011 i fins a la data d'avui ens podrien informar sobre quin és
el pla de pagament de les ajudes a persones amb dependència?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

En promocions de titularitat municipal o autonòmica ens
podrien facilitar la relació dels preus de venda dels VPO durant
el període 2003-2007 i durant el període 2007-2011?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quan vostès parlen de donar suport a les empreses no ham
escoltat cap referència a una part molt important de les nostres
illes: l'economia social. Ens podrien dir quines mesures
concretes aplicaran per impulsar aquest sector?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Donat que la coregulació i l'arbitratge de consum
afavoreixen les bones pràctiques i la intermediació de
l'administració entre les empreses i els consumidors, quines
actuacions duran endavant per augmentar el nombre d'adhesions
a l'arbitratge i a la coregulació?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Li sembla coherent pujar els imposts, les taxes o els preus
públics i no voler aplicar l'impost de patrimoni als ciutadans
amb les rendes més altres de la nostra comunitat?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Com es troba el conveni de colAlaboració amb l'EBAB de
Menorca per tal de poder utilitzar les seves instalAlacions per fer
audiències per videoconferència?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Com pensen vostès actuar per millorar la protecció dels
consumidors i usuaris en el sentit d'aplicar el rescabalament de
danys i perjudicis dels consumidors afectats per pràctiques
abusives i vulneracions dels seus drets?

Palma, a 30 de setembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura solucionar la
problemàtica de local de l'escola de persones adultes de Maó?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Està d'acord el conseller amb la renúncia, feta pública per
part del Govern, de reclamar el conveni ferroviari?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin dia va prendre el Consell de Govern l'acord d'anivellar
amb 54.000 euros el conveni amb el Consell de Menorca pel
finançament del Proagro?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Quins beneficis concrets genera en data d'avui la llei de
suport a l'emprenedor que abans no es tenien?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Quines mesures fiscals preveu impulsar el Govern de les
Illes Balears per afavorir la reactivació econòmica i
l'emprenedoria?

Palma, a 29 de setembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3434/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment dels fons de cooperació municipal.
(Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3435/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de llei de funció pública. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, afirma que el municipi constitueix el
nivell local bàsic i essencial de l'organització territorial de les
Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació de la
ciutadania en l'adopció de decisions, així com gestionar amb
menor cost i major efectivitat les competències locals.

La llei fa referència a la necessitat d'enfortir les institucions
municipals. L'article 205 de l'esmentada llei regula el Fons de
cooperació local, que es marca com a objectiu contribuir a
l'equilibri econòmic de les entitats locals de la comunitat, tenint
en compte el criteri de solidaritat. Marca com a import mínim
d'aquest fons el 0,7 % del total d'ingressos propis de la
comunitat i diu que cap municipi no rebrà una participació anual
del Fons de cooperació local inferior a la de l'any anterior.

El fons en qüestió és especialment important per als
municipis menors, pels que és vital rebre l'assignació pertinent
per poder fer front a les despeses corrents i efectuar els
pagaments corresponents als proveïdors.

Atès que el Govern de les Illes Balears informà via sms que;
"... d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, està previst
que dins aquest any 2011 es pagui a cada ajuntament el 25 per
cent de la quantitat que li pertocaria en el repartiment que seria
la mateixa que la rebuda l'any 2010. La quantitat restant
corresponent al fons de cooperació local de 2011 es tramitarà
dins l'any 2012".

Atès que la reducció d'aquests recursos genera un greu
problema als ajuntaments i, en especial, als proveïdors de béns
i serveis locals.

D'altra banda, i atès que d'acord amb el que disposa l'article
168.4 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals de
2004, el president de l'entitat elevarà el projecte de pressupost
al plenari de la corporació abans del dia 15 d'octubre per a la
seva aprovació, esmena o devolució.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar l'abonament del cent per cent del Fons de
cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre
dins l'any 2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci arribar a tots els ajuntaments un calendari
detallat de quan s'efectuaran els pagaments.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que -abans de 15/10/2011- informi els ajuntaments de
les transferències corrents previstes per a 2012.

Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern ha tret a exposició pública un avantprojecte de
llei de modificació de la Llei de funció pública per eliminar el
català com a requisit per optar a un lloc a l'administració
pública. Donat que aquesta proposta no ha tingut el mes mínim
consens; donat que al final de la passada legislatura va tenir
entrada en aquest parlament un projecte de llei de funció
pública, que a través del període d'esmenes va ser consensuat
per tots els grups polítics, però per manca de temps no es va
arribar a aprovar i donat que l'actual llei de funció pública de
l'any 2007 s'ha d'adaptar a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar l'anterior projecte de llei de funció pública
consensuat entre tots els grups per tal de, entre altres, adaptar la
nostra llei a l'EBEP.

Palma, a 27 de setembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3398/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a calendari de pagament a empreses i entitats, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 5
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3584/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'emergències als aeroports de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 5 d'octubre de 2011).

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El 25 de febrer de 2011 el Consell de Govern aprovava el
segon Pla Hidrològic de les Illes Balears, després d'un ampli
període de participació pública, que es va iniciar l'any 2004,
amb participació de més de 600 representants d'usuaris. Les
publicacions oficials, la de 2008 (BOIB número 143 de 9
d'octubre) i, finalment, la de 2010 (BOIB número 46 de 20 de
març), varen rebre més de 800 alAlegacions, observacions i
suggeriments que en la seva majoria varen ser incorporats al
text definitiu.

El 8 de febrer de 2010 va rebre el dictamen favorable de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i, finalment, fou
aprovat pel Consell Balear de l'Aigua i el Consell de Govern. El
Consell Nacional de l'Aigua va emetre el seu informe,
preceptiu, el 24 de març de 2011.

Així doncs, només resta l'aprovació del Consell de Ministres
i la seva publicació al Boletín Oficial del Estado per poder
disposar d'aquest instrument de planificació que ha de permetre
entre d'altres:

a) Prevenir el deteriorament addicional de l'estat de les
aigües (aigües subterrànies i superficials, incloses les aigües
costaneres).

b) Millorar la qualitat ecològica dels ecosistemes d'aigües
continentals i costaneres.

c) Millorar la biodiversitat (mitjançant un gestió més
adequada dels hàbitats i les espècies de medis aquàtics i zones
humides).

d) Utilitzar el recurs "aigua" de forma més sostenible
(mitjançant l'ús i la gestió més eficaç dels recursos hídrics).

e) Reduir la contaminació de l'aigua.
f) Minimitzar els efectes de les inundacions i les sequeres.
g) Augmentar l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques

d'aigües, gràcies a una millora en l'elecció dels objectius i en la
reducció dels costs.

h) Aconseguir i mantenir el "bon estat" de les aigües a l'any
2015.

i) Preservar les zones humides amenaçades per la
urbanització.

Així doncs, urgeix l'aprovació estatal del Pla Hidrològic,
tant per la necessitat d'aconseguir un bon estat ecològic de les
masses d'aigües superficials i un bon estat químic i quantitatiu
de les aigües subterrànies, com per donar compliment a les
exigències de la Directiva Marc de l'Aigua.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-E i Més per
Menorca, presenta a debat la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri del Medi
Ambient, Rural i Marí que elevi al Consell de Ministres
l'aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears abans del final
del seu mandat.
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Palma, a 22 de setembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la difícil situació per la qual passen, també, les
empreses i entitats de les Illes Balears.

Atès que d'ençà del mes de maig, les empreses i entitats que
han treballat amb la administració de la comunitat no cobren la
feina feta, la qual cosa els hi origina un greu perjudici.

Atès que aquesta situació no es pot allargar més, ja que les
empreses necessiten saber quan cobraran allò que el Govern de
les Illes Balears els deu.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el termini d'un mes, presenti un calendari on es
detallin les dates en què es faran efectius els pagaments a les
empreses i entitats que tenen comptes pendents amb el Govern
de les Illes Balears.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 6 d'abril de 2011 es va produir la compareixença
del Ministre de Foment, el Sr. Blanco López, per tal d'informar
a la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, sobre el nou
model de gestió dels aeroports espanyols que està dissenyant el
Govern de l'Estat. Concretament aquest nou model preveu la
privatització d'"Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea"
(AENA) fins a un 49% de l'empresa pública mitjançant
l'establiment de societats concessionàries als aeroports de
Madrid i Barcelona, i societats de seguiment per a la resta
d'aeroports de l'Estat.

Després de la compareixença del Ministre de Foment, i atesa
la falta de concreció relativa a l'abast de la privatització que es
preveu per a AENA, diferents sectors han manifestat la seva
preocupació davant la possibilitat que s'externalitzin els serveis
d'emergències dels aeroports espanyols.

Els Serveis d'Emergències dels aeroports donen un servei
essencial de caire públic per tal de garantir la seguretat dels
passatgers, integrats per cossos d'elit i sotmesos a una normativa
estricta que els regula, donada la capacitat de resposta que han
de tenir en cas d'accident o catàstrofe.

El passat més de juny l'Asociación de Bomberos
Profesionales de Aeropuertos (ASOBOPA) convocà
manifestacions a diferents aeroports de l'Estat per reivindicar
un servei públic dels bombers dels aeroports i la seva
dependència directa amb AENA, negant-se a ser transferits a
una societat anònima per les greus conseqüències jurídiques que
se'n poden derivar.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment que concreti quin serà el nou model de gestió
aeroportuària i que determini si les privatitzacions previstes
poden afectar els serveis d'emergències dels aeroports de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que la privatització d'AENA no afecti el "servei
essencial" que presten els serveis d'emergències dels aeroports
de les Illes Balears, i que no es posi en perill la seguretat dels
passatgers, alterant la seva condició de servei públic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el Govern de les Illes Balears també pugui participar en les
decisions que s'adopten en relació amb els serveis d'emergències
dels aeroports de les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3495/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia, mitjançant la Presidència
del Parlament, recapti la compareixença de l'Hble. Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
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d'Ocupació, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre el pla de millora del sector públic instrumental anunciat
pel Govern de les Illes Balears el passat 28 de setembre de
2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3496/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre
l'acomiadament de 800 treballadors d'empreses del sector
públic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3497/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
l'acomiadament de 800 treballadors d'empreses del sector
públic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 3441/11 per la RGE núm.
3593/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
Pregunta RGE núm. 3441/11, del diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a compromisos econòmics de l'Estat
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre d'enguany), per la Pregunta
RGE núm. 3593/11, del mateix diputat, relativa a calendari de
pagaments a les entitats que gestionen serveis concertats per a
les persones amb discapacitat, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rectificació a la InterpelAlació RGE núm. 1884/11 i

tramitació pel procediment d'urgència. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, admet a tràmit els escrits RGE núm.
3396/11 i 3397/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
i, en conseqüència, acorda que a la interpelAlació esmentada,
presentada per aquest grup i publicada al BOPIB núm. 6, de 8
de juliol de 2011, se substitueixi la paraula "sociosanitària" per
"sanitària", i que es tramiti aquesta iniciativa pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Rectificació a la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 2083/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3595/11,
presentat per la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman,
del Grup Parlamentari Socialista, i, en conseqüència, acorda que
a la pregunta esmentada, presentada per aquesta diputada i
publicada al BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011, allà on diu
"clàusules sol" hi digui "clàusules abusives".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 3209/11. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 d'octubre de 2011, i la Mesa, trobant-s'hi present,
atès l'escrit RGE núm. 3658/11, presentat pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, acorden que la proposició
no de llei esmentada, del grup parlamentari esmentat, relativa a
recaptació fiscal més justa (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre
de 2011), es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Modificació de la relació de llocs de feina del Parlament de

les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'octubre de 2011, acorda de modificar la relació de llocs de
feina del Parlament de les Illes Balears en el sentit de suprimir
una plaça de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb retribucions assimilades a les d'un
funcionari del cos d'administratius del grup C1, nivell 23 i
categoria de cap de negociat i de crear-ne dues de noves,
cadascuna amb retribucions equiparades a la meitat de les
corresponents al lloc suprimit.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència
  

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1487/2011 de dia
8 de juny de 2011, el Sr. Josep Buñuel i Polvorosa fou nomenat
com a personal eventual adscrit al servei de la secretària segona,
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí amb efectes econòmics i
administratius des de dia 8 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 3578/2011 del dia 30
de setembre de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, solAlicita el cessament de l’anterior com a personal
eventual adscrit al servei de la secretària segona Hble. Sra.

Joana Barceló i Martí, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 6 d’octubre de 2011.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa el dia 5 d’octubre de 2011,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Josep Buñuel i Polvorosa com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la d’un cap de negociat (del grup C1 i nivell 23)  adscrit al
servei de la secretària segona, Hble. Sra. Joana Barceló i
Martí, amb efectes econòmics i administratius des de dia 6
d’octubre de 2011.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 7 d’octubre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places adscrites al
servei dels membres de la Mesa, vacants i dotades
pressupostàriament, entre les quals hi figura l’adscrita al
servei del secretari segon o secretària segona.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 3578/2011 de dia 30 de
setembre de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista solAlicita el nomenament de la Sra. Carmen
Tarrafeta i Alberola, com a personal eventual adscrita al
servei de la secretària segona de la Mesa, Hble. Sra. Joana
Barceló i Martí.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa el dia 5 d’octubre de 2011,

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Maria Carme Tarrafeta i Alberola com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
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a la de cap de negociat (i retribucions assimilades a les d’un
funcionari del grup C1, nivell 23), i adscrita al servei de la
secretària segona, amb efectes econòmics i administratius a
partir de dia 7 d’octubre de 2011.

2. Prèviament es produeix el seu cessament com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista
amb efectes econòmics i administratius des de dia 6
d’octubre de 2011.

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

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

  
A la seu del Parlament, a 7 d’octubre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei del Grup Parlamentari Socialista
vacants i dotades pressupostàriament.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 3578/2011 de dia 30 de
setembre de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista solAlicita el nomenament del Sr. Vicent Tur i
Martí, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa el dia 5 d’octubre de 2011,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Vicent Tur i Martí com a personal eventual
amb retribucions equiparades a la meitat de les que
corresponen a les d'un funcionari del cos d'administratius del
grup C1, nivell 23 i categoria de cap de negociat, adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 d’octubre de
2011.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el

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

  
A la seu del Parlament, a 7 d’octubre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei del Grup Parlamentari Socialista
vacants i dotades pressupostàriament.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 3578/2011 de dia 30 de
setembre de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista solAlicita el nomenament de la Sra. Noemí Camps
i Villalonga, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa el dia 5 d’octubre de 2011,

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Noemí Camps i Villalonga com a personal
eventual amb retribucions equiparades a la meitat de les que
corresponen a les d'un funcionari del cos d'administratius del
grup C1, nivell 23 i categoria de cap de negociat, adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 d’octubre de
2011.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
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A la seu del Parlament, a 7 d’octubre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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