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BJ) RGE núm. 3755/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra de Tramuntana.
495

BK) RGE núm. 3758/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions a la Serra de Tramuntana. 495

BL) RGE núm. 3759/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
de transport de gas. 496

BM) RGE núm. 3762/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
de transport de gas (II). 496

BN) RGE núm. 3772/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productivitat
variable dels professionals sanitaris. 496

BO) RGE núm. 3773/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de
productivitat variable 2010 a professionals sanitaris. 496

BP) RGE núm. 3774/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concepte de
"sobrecost" de l'Hospital de Son Espases. 496

BQ) RGE núm. 3775/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació de
les dades de les llistes d'espera. 496

BR) RGE núm. 3776/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost addicional
de l'equipament inicial de Son Espases. 496

BS) RGE núm. 3777/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamacions a
Son Espases, Son Llàtzer, Inca, Manacor, Mateu Orfila i Can Misses. 497

BT) RGE núm. 3778/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia del
projecte de l'Institut de diagnòstic biomèdic. 497

BU) RGE núm. 3779/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dimissió/cessament del Dr. Ricardo Ortega. 497

BV) RGE núm. 3780/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord amb Air
Nostrum i companyies navilieres. 497

BX) RGE núm. 3781/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per trasllats
de malalts i familiars. 497

BY) RGE núm. 3782/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament del
Sr. Miguel Ángel Torrens. 497

BZ) RGE núm. 3783/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades del
sobrecost de l'Hospital Son Espases. 497

CA) RGE núm. 3784/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum
elèctric i d'aigua a l'Hospital Son Espases. 498

CB) RGE núm. 3785/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat dels serveis
administratius a Son Dureta. 498

CC) RGE núm. 3786/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia de
reducció del deute del Servei de Salut. 498
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3602/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia turística.
499

B) RGE núm. 3603/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per funcionaris
interins. 499

C) RGE núm. 3604/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la
bona administració i del bon govern (IV). 500

D) RGE núm. 3605/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la
bona administració i del bon govern (V). 500

E) RGE núm. 3606/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la
bona administració i del bon govern (III). 500

F) RGE núm. 3607/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de cooperació
local. 500

G) RGE núm. 3608/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines d'ajuda a les
víctimes del delicte. 500

H) RGE núm. 3609/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Joan
Ramis i Ramis (V). 500

I) RGE núm. 3610/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la bona
administració i del bon govern (I). 501

J) RGE núm. 3611/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de la bona
administració i del bon govern (II). 501

K) RGE núm. 3612/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Joan
Ramis i Ramis (IV). 501

L) RGE núm. 3613/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Joan
Ramis i Ramis (II). 501

M) RGE núm. 3614/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Joan
Ramis i Ramis (III). 501

N) RGE núm. 3615/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut Joan
Ramis i Ramis (I). 501

O) RGE núm. 3616/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delinqüència
juvenil. 501

P) RGE núm. 3673/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat al Consell
Escolar de les Illes Balears. 502

Q) RGE núm. 3726/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació
integral de la Platja de Palma. 502

R) RGE núm. 3730/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legislació
urbanística de les Illes Balears. 502

S) RGE núm. 3756/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de
pagaments de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 502

T) RGE núm. 3757/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 502
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U) RGE núm. 3760/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a simplificació
administrativa per al sector agrícola i ramader. 502

V) RGE núm. 3761/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i subvencions
a la producció agrícola i ramadera. 502

X) RGE núm. 3763/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
d'estalvi d'energia per als particulars. 503

Y) RGE núm. 3764/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret
de certificació energètica dels edificis. 503

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3787/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a central de contractació. 503

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3736/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci del Pati de Sa Lluna. 504

B) RGE núm. 3737/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor. 504

C) RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les obres del Parc Bit de Menorca. 505

D) RGE núm. 3788/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents a Cala Agulla. 505

E) RGE núm. 3789/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada.
505

F) RGE núm. 3790/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posar en valor i reforçar la figura del metge i del personal sanitari
en els centres de salut i l'elaboració d'un pla de mesures encaminades a reduir les agressions als professionals de la sanitat. 506

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors i a la micro,
petita i mitjana empresa. 506

B) Conformitat del Govern de les Illes Balears amb la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11. 506

C) Rectificació de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11. 507

D) Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment en lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 3618/11.
507

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 507

B) Canvis en la composició de diverses comissions. 507
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'octubre de 2011, aprovà la Llei de modificació de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 6/2002, de 21 de juny, va modificar l'article 16.4 de
la Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Llei 8/1986, de 26 de novembre, amb el redactat següent: 

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

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

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

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

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

Article únic

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

Disposició final

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

A la seu del Parlament, a 11 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3286/11, relativa a transport aeri, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears que promogui les declaracions d'Obligació de
Servei Públic que siguin necessàries per assegurar unes
freqüències, uns horaris i uns preus adequats dels vols que
comuniquen Eivissa i Menorca amb les principals ciutats
peninsulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a pressupostar anualment les partides econòmiques necessàries
per fer factibles les declaracions d'Obligació de Servei Públic."

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1831/11,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a transferències de competències als consells insulars.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Manel Martí i
Llufriu.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Antonio Gómez i Pérez.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Manel
Martí i Llufriu i Antonio Gómez i Pérez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3424/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres de restauració a Benirràs
a Eivissa. (BOPIB núm. 14, de 30 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 això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 34254/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de la Direcció General
de Salut Pública en relació amb els anomenats oxyshot. (BOPIB
núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3428/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de l'112 a Eivissa. (BOPIB núm. 14,
de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3429/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a català llengua vehicular as IB3. (BOPIB
núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3430/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reactivació de l'economia
balear (I). (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3440/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
interlocutor davant les autoritats estatals i comunitàries. (BOPIB
núm. 14, de 30 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 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3419/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes concedides al sector
agrari pendents de pagaments. (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3421/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de la central de
contractació. (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3426/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les infraestructures
educatives del municipi d'Eivissa. (BOPIB núm. 14, de 30 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 això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3427/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la paralització
i posterior modificació del projecte d'Hospital de Son Espases.
(BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3431/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reactivació de l'economia balear (II).
(BOPIB núm. 14, de 30 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 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3418/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute en expropiacions per a la
construcció de carreteres. (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3422/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a corredor ferroviari del
Mediterrani. (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3423/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de sanejament
economicofinancer. (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3432/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Social, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques
del Govern (I). (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 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 4

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3433/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques
del Govern (II). (BOPIB núm. 14, de 30 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 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2011, rebutjà els Punts 1-5 i 8-10 de la Moció RGE
núm. 3286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política de transport aeri. (BOPIB núm. 14,
de 30 de setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 3420/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'octubre de 2011, decaigué la pregunta esmentada, del diputat
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de restauració de Benirràs a Eivissa
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre d'enguany), atesa l'absència
d'aquest.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 3441/11per la RGE núm. 3593/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'octubre de 2011, d'acord amb el previst per l'article 166 del
Reglament de la cambra, la Pregunta RGE núm. 3441, relativa
a compromisos econòmics de l'Estat (BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre d'enguany) fou substituïda per la RGE núm. 3593/11,
relativa a calendari de pagaments a les entitats que gestionen
serveis concertats per a les persones amb discapacitat (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
No presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 1538/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2011, no prengué en consideració, per 22 vots a
favor, 32 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears,
publicada al BOPIB núm.3, de 17 de juny d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura

única per a la Proposició de llei RGE núm. 2177/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2011, va aprovar per assentiment l'aplicació del
procediment esmentat a la Proposició de llei RGE núm.
2177/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, de modificació de la Llei 12/2006, de 20 de setembre,
per a la dona, publicada al BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2011, aprovà les
Resolucions presentades al dictamen sobre el compliment de la
legalitat en el procediment seguit pel Govern per prorrogar la
vigència els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de
2011.

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A)
 1) El Parlament de les Illes Balears constata, un cop

analitzat el dictamen sobre el compliment de la legalitat en el
procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar
la vigència dels pressuposts generals de 2010 per a l’exercici de
2011, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, que l’anterior govern va incomplir la normativa vigent
sobre aquesta matèria atesa l’obligació que té de presentar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma davant el Parlament per al seu debat en els terminis
legals establerts.

2) El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
davant l’actitud negligent de l’anterior govern, que va defugir
de la seva obligació de presentar, en temps i forma el Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al
2011.

3) El Parlament de les Illes Balears lamenta i constata que
el fet de no presentar el Projecte de llei de pressuposts generals
per al 2011 ha estat summament perjudicial per als ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears atès l’actual context de crisi
econòmica que patim.

4) El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ordre de
pròrroga pressupostària dictada per l’anterior executiu ha
generat incertesa atès que no permet conèixer quins són els
crèdits dels pressuposts prorrogats.

5) El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ordre de
pròrroga pressupostària dictada per l’anterior executiu atempta
contra la Constitució atès que vulnera el principi de reserva de
llei en relació amb l’endeutament.

A la seu del Parlament, a 4 d'octubre de 2011.
La secretària de la comissió:
Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2011, aprovà la
Resolució presentada a l'Informe 56/2011 del Compte General
de la CAIB corresponent a l'any 2009.

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

B)
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del

contingut de l’Informe 56/11, del Compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l’any
2009 i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.

A la seu del Parlament, a 4 d'octubre de 2011.
La secretària de la comissió:
Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts 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. 2277/11,
relativa a situació dels comptes de la comunitat autònoma,
punt de partida de la nova legislatura, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació

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

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

A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts 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. 2278/11,
relativa a ajudes fiscals i administratives a les petites i
mitjanes empreses i als autònoms, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat

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

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

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

A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
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Maria Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 de setembre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, relativa a
cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts de
les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora de
l'illa de residència, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a estudiar i valorar l’actual sistema de cobertura de
les despeses de desplaçaments dels malalts residents a les illes
que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a determinar si aquest sistema és el més adequat i
eficaç per donar resposta a aquesta necessitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar uns criteris de funcionament per garantir
aquests desplaçaments i el pagament de les despeses que
provoquen, tant a les persones que precisen assistència sanitària
com als seus acompanyants."

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2350/11, relativa a programació infantil en anglès a IB3,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears que apliqui progressivament el sistema
multillengües a la programació infantil d’IB3, per garantir
l’accés a la versió original, d’acord amb les possibilitats
econòmiques de l’ens.

2. El Parlament de les Illes Balears insta a Radio y
Televisión Española (RTVE) a incorporar el sistema
multilingüe en la programació infantil dels seus canals
d’emissió, d’acord amb les possibilitats econòmiques de l’ens.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2011.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:

Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2395/11, relativa a noves unitats judicials en l'àmbit de
la jurisdicció social, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia del Govern de l'Estat a crear a l'àmbit de la jurisdicció
social tres noves unitats judicials (dues per als jutjats socials i
una per a la Sala Social del TSJ), d'acord amb la petició
formulada pel president del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia del Govern de l'Estat a reeditar els plans extraordinaris
de reforç per a aquells jutjats socials que pateixen actualment
més càrrega d'assumptes tramitables.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre de 2011.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 6 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 2287/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a pla de sanejament econòmic. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
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 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2011, rebutjà les
Propostes de resolució núm. 2, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a l'escrit RGE núm. 983/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre compliment de la legalitat
en el procediment seguit pel Govern per prorrogar la vigència
els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de 2011,
publicades en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2011, rebutjà les
Propostes de resolució núm. 1, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relatives a l'escrit RGE núm.
1059/11, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
sobre informe 56/2011 del Compte General de la CAIB
corresponent a l'any 2009, publicades en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2011, rebutjà les
Propostes de resolució núm. 3, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a l'escrit RGE núm. 1059/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre informe 56/2011 del Compte
General de la CAIB corresponent a l'any 2009, publicades en
aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 de setembre de 2011, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3057/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades
per incendis. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les línies d'actuació en matèria
d'administracions públiques i les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm.
1918/11 i 1942/11).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
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de 2011, tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat del secretari
general, de les directores generals de Funció Pública i Qualitat
del Servei, d'Interior, Emergències i Justícia i de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques, de la cap de Gabinet, del cal de
Premsa i dels gerents de l'EBAP i del GEIBSAU, informà sobre
els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,

Medi Ambient i Ordenació, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, sobre les línies d'actuació en
matèria d'ordenació del territori i les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 1916/11 i 1945/11).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
de 2011, tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Ordenació, qui, acompanyat dels directors
generals de Recursos Hídrics i d'Ordenació del Territori, de les
directores generals  de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic i de Medi Rural i Marí, del president de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, del director
gerent d'SFM, de la cap de Gabinet i del cap de Premsa, informà
sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,

Cultura i Universitats, davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, sobre les línies d'actuació en matèria de
joventut i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord amb el
programa polític del Govern (RGE núm. 1920/11 i 1941/11).

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
de 2011, tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyat de la directora general
de Cultura i Joventut, de la directora de l'Institut Balear de la
Joventut i ca la cap de Premsa, informà sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut,

Família i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre
les línies d'actuació en matèria de salut i les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees
de responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 1917/11 i 1944/11).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 d'octubre de 2011, tengué lloc el debat conjunt
dels escrits esmentats i, en conseqüència, comparegué l'Hble.
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui,
acompanyada de la secretària general, dels directors generals de
Salut Pública i Consum i de Gestió Econòmica i Farmàcia, i
dels caps de Gabinet i de Premsa, informà sobre els temes
indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, sobre les línies d'actuació en matèria d'indústria,
energia, comerç i empresa i les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm.
1930/11 i 1946/11).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2011, tengué lloc el
debat conjunt dels escrits esmentats i, en conseqüència,
comparegué l'Hble. Sr Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del responsable de
Comunicació, de l'adjunta del responsable de Comunicació i del
cap de Gabinet, informà sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1908/11.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2011, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit
esmentat mitjançant el qual solAlicitava que el president del
Parlament recaptés la presència del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Acord de recaptació de la presència del Sr. Carles Manera

i Erbina, conseller d'Economia i Hisenda durant la VII
legislatura (escrit RGE núm. 2427/11).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2011, després
del debat pertinent, aprovà que el president del Parlament
recaptés la presència del Sr. Carles Manera i Erbina, conseller
d'Economia i Hisenda a la VII legislatura, per tal d'explicar les
xifres econòmiques sobre la situació financera de la comunitat
facilitades per l'anterior govern i la seva divergència amb les
dades reals d'aquesta, fet públic per l'actual executiu el passat
mes de juliol.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Acord respecte de l'escrit RGE núm. 5784/11.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2011, atès
l'escrit esmentat, presentat per la Sra. Aina Calvo i Sastre,
batlessa de l'Ajuntament de Palma, mitjançant el qual es tramet
la certificació de la proposició relativa a l'adjudicació irregular
de la contractació de la jardineria a l'Empresa Funerària, després
del debat corresponent,  adoptà, per unanimitat, l'acord que es
transcriu a continuació:

"Instar la Sindicatura de Comptes a la realització de les
actuacions fiscalitzadores a què fa referència l'acord del Ple de
l'Ajuntament de Palma de 25 d'octubre de 2010, relatiu a
l'adjudicació irregular de la contractació de la jardineria a
l'Empresa Funerària Municipal l'any 2008."

A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1914/11.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
de 2011, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca retirà l'escrit esmentat mitjançant el qual solAlicitava
que el president del Parlament recaptés la presència del
conseller d'Administracions Públiques per tal d'informar sobre
les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1913/11.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de
setembre de 2011, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca retirà l'escrit esmentat mitjançant el qual
solAlicitava que el president del Parlament recaptés la presència
del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal
d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria
per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Debat de l'escrit RGE núm. 885/11, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, sobre l'Informe 55/2011 del
Compte General de l'Ajuntament de Palma corresponent a
l'exercici 2006.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de 2011, es debaté
l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)
Acord de recaptar la presència del delegat del Govern a les

Illes Balears (escrit RGE núm. 1907/11).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2011, aprovà, després del debat corresponent, que el president
del Parlament recapti la presència del delegat del Govern a les
Illes Balears per tal d'informar sobre la intervenció policial
succeïda el passat vespre del 4 de juliol de 2011 als carrers de
Palma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Acord de recaptar la presència del delegat del Govern a les

Illes Balears (escrit RGE núm. 2920/11).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre de
2011, aprovà, després del debat corresponent, que la Comissió,
a través del president del Parlament, recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre
els incidents succeïts el passat mes d'agost a la barriada de Son
Gotleu de Palma i els altercats posteriors.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1912/11.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 d'octubre de 2011, el Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit esmentat mitjançant
el qual solAlicitava que el president del Parlament recaptés la
presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social
per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1908/11.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2011, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit
esmentat mitjançant el qual solAlicitava que el president del
Parlament recaptés la presència del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació,  per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1913/11.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 d'octubre de 2011, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit
esmentat mitjançant el qual solAlicitava que el president del
Parlament recaptés la presència del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori,  per tal d'informar sobre les prioritats
que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 2286/11.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 d'octubre de 2011, rebutjà, per 5 vots a favor,
9 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca mitjançant el
qual solAlicitava que el president del Parlament recaptés la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació,  per tal d'informar sobre el pla de
sanejament i estabilitat econòmica presentat pel Govern de les
Illes Balears al Consell de Política Fiscal estatal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, conformement amb l'establert a l'article
191.1, en concordança amb el 130 del Reglament de la
cambra, admet a tràmit la Proposta RGE núm. 3198/11, del
Grups Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a modificació de l'article 21 del Reglament del
Parlament.

Palma, a 11 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 que preveu l'article 191 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, en nom del Grup Parlamentari
PSM-IV-E i Més per Menorca, proposam la següent
modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Les exigències de major transparència en les variacions
patrimonials dels càrrecs públics, els precedents de les mesures
adoptades en l'àmbit local i en d'altres parlaments, així com el
consens que s'ha produït recentment entre els grups
parlamentaris sobre la matèria, conviden a reconsiderar el
tractament que fa de les declaracions sobre béns patrimonials
dels diputats i les diputades el Reglament en la seva darrera
Reforma, a fi de fer accessible el contingut de dites declaracions
a tots els ciutadans.

Article únic

Es dóna nova redacció a l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, que quedarà amb la següent
redacció:

1. En el termini d'un mes des de la data de la plena
adquisició de la seva condició, i en el termini de dos mesos
després d'haver-la perdut, els diputats i les diputades
restaran obligats a dipositar en poder de l'Oficialia Major de
la cambra declaració dels seus béns patrimonials i d'aquelles
activitats que els proporcionin o puguin proporcionar-los
ingressos econòmics.

Així mateix lliuraran còpia de la darrera declaració de
l'impost de la renda de les persones físiques.

2. La declaració quedarà sota la custòdia de l'Oficialia
Major, que, prèvia autorització de la Mesa, la posarà a
disposició de l'òrgan del Parlament de les Illes Balears que
la requereixi per a la seva tasca, circumstància de la qual
s'assabentaran els diputats i les diputades afectats.

3. Tendran caràcter públic i seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial del Parlament les dades:

a) Sobre activitats econòmiques.
b) La relació de béns, el seu valor i el mode d'adquisició.

c) La base imposable de la declaració de renda.

4. La Mesa de la cambra aprovarà els models dels impresos
que hauran d'emplenar els diputats i les diputades a aquests
efectes. El document que s'hagi de fer públic podrà evitar la
identificació concreta dels béns.

Disposició final

1. La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. La Mesa del Parlament aprovarà els models per a les
declaracions a què fa referència l'apartat 4 de l'article 21 en el
termini d'un mes d'ençà de l'entrada en vigor. Aprovats els
models, els diputats i les diputades, si escau, hauran de presentar
declaracions adaptades als nous models en el termini d'un mes.
Rebudes les declaracions, la Mesa ordenarà, de manera
excepcional, la publicació prevista a l'apartat tercer de l'article
21.

A la seu del Parlament, 19 de setembre de 2011.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'escrit RGE núm. 983/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre compliment de la legalitat
en el procediment seguit pel Govern per prorrogar la vigència
els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de 2011.
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 4 d'octubre
de 2011).

Núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'escrit RGE núm. 983/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre compliment de la legalitat
en el procediment seguit pel Govern per prorrogar la vigència
els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de 2011.
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 4 d'octubre
de 2011).

Núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a l'escrit RGE núm. 1059/11, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre informe
56/2011 del Compte General de la CAIB corresponent a l'any
2009. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 4
d'octubre de 2011).

Núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'escrit RGE núm. 1059/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre informe 56/2011 del
Compte General de la CAIB corresponent a l'any 2009. (Mesa
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 4 d'octubre de
2011).
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Núm. 3, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'escrit RGE núm. 1059/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre informe 56/2011 del
Compte General de la CAIB corresponent a l'any 2009. (Mesa
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 4 d'octubre de
2011).

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

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat de l'escrit RGE núm. 983/11, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre compliment
de la legalitat en el procediment seguit pel Govern per prorrogar
la vigència els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de
2011.

1) El Parlament de les Illes Balears constata, un cop
analitzat el dictamen sobre el compliment de la legalitat en el
procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar
la vigència dels pressuposts generals de 2010 per a l’exercici de
2011, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, que l’anterior govern va incomplir la normativa vigent
sobre aquesta matèria atesa l’obligació que té de presentar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma davant el Parlament per al seu debat en els terminis
legals establerts.

2) El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
davant l’actitud negligent de l’anterior govern, que va defugir
de la seva obligació de presentar, en temps i forma el Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al
2011.

3) El Parlament de les Illes Balears lamenta i constata que
el fet de no presentar el Projecte de llei de pressuposts generals
per al 2011 ha estat summament perjudicial per als ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears atès l’actual context de crisi
econòmica que patim.

4) El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ordre de
pròrroga pressupostària dictada per l’anterior executiu ha
generat incertesa atès que no permet conèixer quins són els
crèdits dels pressuposts prorrogats.

5) El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ordre de
pròrroga pressupostària dictada per l’anterior executiu atempta
contra la Constitució atès que vulnera el principi de reserva de
llei en relació amb l’endeutament.

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat de l'escrit RGE núm. 983/11, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre compliment
de la legalitat en el procediment seguit pel Govern per prorrogar
la vigència els pressuposts generals de 2010 per a l'exercici de
2011.

1) El Parlament de les Illes Balears constata que no és
competència de la Sindicatura de Comptes l’emissió d’informes
específics de caràcter estrictament jurídic sobre una actuació del
Govern.

2) El Parlament de les Illes Balears constata que la no
entrada al Parlament del Projecte de llei de pressuposts per al
2011 és, a dia d’avui, esmenable, ja que el Govern de les Illes
Balears continua tenint l’obligació legal (i ara la majoria
parlamentària necessària) d’aprovar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2011.

3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no seguir provocant alarmisme, incertesa i
desconfiança entre la societat de les nostres illes i molt
especialment quant a l’emissió de deute públic entre aquelles
persones que hi intervingueren.

4) El Parlament de les Illes Balears constata l’absoluta i
escrupolosa legalitat de tot el procediment seguit per a la
pròrroga del pressupost de 2010 per a l’exercici 2011.

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta les
propostes de resolució següents derivades del debat de l'escrit
RGE núm. 1059/11, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, sobre informe 56/2011 del Compte General de la CAIB
corresponent a l'any 2009.

1) El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l’esforç iniciat pel Govern de les Illes Balears pel que fa a la
reducció de l’estructura del sector públic instrumental.

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per incorporar les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes en la gestió dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat de l'escrit RGE núm. 1059/11, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre informe
56/2011 del Compte General de la CAIB corresponent a l'any
2009.

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l’Informe 56/11, del Compte general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’any
2009 i insta les institucions implicades a seguir les
recomanacions que s’hi contenen.

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 180 i 182 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat de l'escrit RGE núm. 1059/11, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre informe
56/2011 del Compte General de la CAIB corresponent a l'any
2009.

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir actuant en matèria pressupostària en la
línia marcada per les recomanacions fetes per la Sindicatura de
Comptes.

2) El Parlament de les Illes Balears constata que l’execució
del pressupost de l’exercici 2009 es va ajustar en tot moment a
la normativa vigent.

3) El Parlament de les Illes Balears constata que el
pressupost d’ingressos executat està per damunt de la previsió
especialment pel que fa al nou sistema de finançament.

4) El Parlament de les Illes Balears constata que
l’endeutament es va realitzar amb l’autorització del Ministeri
d’Economia, que va aprovar el corresponent Programa Anual
d’Endeutament (PAE) per la quantitat que finalment es va
concertar.

Palma, a 4 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3766/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1831/11, relativa a transferències de competències als consells
insulars. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

Palma, a 11 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 PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent
a la InterpelAlació RGE núm. 1831/11, relativa a transferències
de competències als consells insulars, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, abans d'un mes a partir de la seva aprovació,
presenti davant aquesta cambra un calendari de transferències
de les competències pròpies dels consells insulars, tal com
preveu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de promoció turística als
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera en data d'1 de gener del 2012.

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3596/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarcacions expedientades a les aigües de les Illes (I).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3597/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarcacions expedientades a les aigües de les Illes (II).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3598/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarcacions que han fondejat a les costes de les Illes (I).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).



BOPIB núm. 16 -  14 d'octubre de 2011 485

RGE núm. 3599/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a grup d'impuls per a la simplificació i la reducció de
càrregues administratives. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3600/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarcacions que han fondejat a les costes de les Illes (II).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3601/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a embarcacions que han fondejat a les costes de les Illes (III).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3666/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajudes als productors de patates (II).
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3667/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajudes als productors de patates. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3674/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures del viatge a Madrid a la conferència del president.
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3675/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a corredor ferroviari del Mediterrani. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3676/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xifres d'exclusió social (I). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3677/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xifres d'exclusió social (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3678/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hectàrees
afectades pels incendis (III). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3679/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aturats de llarga durada. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3680/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hectàrees
afectades pels incendis (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3681/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hectàrees
afectades pels incendis (I). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3686/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció de
l'empresa del sistema de gestió de llistes quirúrgiques. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3687/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de
selecció del programa informàtic de gestió de llistes
quirúrgiques. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3688/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
informàtic de llistes quirúrgiques. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3689/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ATD i AD dedicats a suport educatiu al curs passat. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3690/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat de metges. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3691/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
programa informàtic del sistema de gestió de llistes
quirúrgiques. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3692/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ATD i AD dedicats a suport educatiu en l'actual curs. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3693/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat de metges. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3694/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eliminació de programes de suport educatiu. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3695/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat de metges (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3696/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes contra l'abandonament prematur del sistema
educatiu. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3697/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organigrama de GESMA. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3698/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a licitació
del programa informàtic de llistes quirúrgiques. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3699/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simultaneïtat de metges. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3700/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transport a secundària al curs 2010-2011. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3701/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs
del personal de GESMA (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3702/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions a  l'hospital Son Dureta. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3703/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
servei de menjador escolar el curs 2010-2011. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3704/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
servei de menjador el curs 2011-2012. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3705/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions a Son Dureta. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3706/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de GESMA (III). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3707/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transport a primària el curs 2010-2011. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3708/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs
del personal de GESMA. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3709/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transport a secundària el curs 2011-2012. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3710/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decàleg
de turisme saludable. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3711/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de jornada a professors interins. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3712/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació de la relació de professors en funcions ATD i AD.
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3713/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de GESMA. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3714/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transport a primària el curs 2011-2012. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3715/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de GESMA (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3716/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió del
centre de salut de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3717/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspecció
de l'Hospital comarcal d'Inca. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3718/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors/es contractats/des a mitja jornada. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3720/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3721/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost dels aparcaments del centre de salut de Sant Antoni
de Portmany. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3722/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparcaments a Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3723/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de professors interins contractats el curs passat i
enguany. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3725/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a Can Picafort. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3731/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alfals
subvencionat (III). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3732/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a alfals (V). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3733/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alfals
subvencionat (II). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3734/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
d'alfals subvencionat. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3735/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alfals
subvencionat (III). (Mesa d'11 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3755/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra de
Tramuntana. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3758/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions a la Serra de Tramuntana. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3759/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xarxa de transport de gas. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3762/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xarxa de transport de gas (II). (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3772/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productivitat variable dels professionals sanitaris. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3773/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de
productivitat variable 2010 a professionals sanitaris. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3774/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concepte
de "sobrecost" de l'Hospital de Son Espases. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3775/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació de les dades de les llistes d'espera. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3776/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
addicional de l'equipament inicial de Son Espases. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3777/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions a Son Espases, Son Llàtzer, Inca, Manacor,
Mateu Orfila i Can Misses. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3778/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia
del projecte de l'Institut de diagnòstic biomèdic. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3779/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dimissió/cessament del Dr. Ricardo Ortega. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3780/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
amb Air Nostrum i companyies navilieres. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3781/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per trasllats de malalts i familiars. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3782/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
del Sr. Miguel Ángel Torrens. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3783/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades del
sobrecost de l'Hospital Son Espases. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3784/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consum elèctric i d'aigua a l'Hospital Son Espases. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3785/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat
dels serveis administratius a Son Dureta. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3786/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia
de reducció del deute del Servei de Salut. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

Palma, a 11 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 escrita.

Quina és la relació d'embarcacions expedientades la
temporada turística de 2010 en les aigües de les Illes Balears?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

Quina és la relació d'embarcacions expedientades la
temporada turística de 2009 en les aigües de les Illes Balears?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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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.

Quina és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les Illes Balears el 2011?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

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 4/2001, 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 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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 és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les Illes Balears el 2010?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les Illes Balears el 2009?

Palma, a 3 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, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Ordenació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Davant la supressió de tota una sèrie de línies d'ajudes per
a 2011, per què la Conselleria d'Agricultura ha prioritzat la
convocatòria d'ajudes per al suport a les agrupacions de
productors de patates de consum?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

El passat 15 de setembre, al BOIB núm. 138 es va publicar
una resolució per la quan es convocaven ajudes per al suport a
les agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula. Segons la conselleria,
quantes empreses poden accedir a aquestes ajudes?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Còpia de les factures de totes les despeses de tots els
membres del Govern que van realitzar el viatge a Madrid per a
la conferència del president José Ramón Bauzá el mes de
setembre de 2011.

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.



BOPIB núm. 16 -  14 d'octubre de 2011 489

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.

Quina és la posició del Govern en relació amb el Corredor
Ferroviari del Mediterrani i amb el seu impacte a les Illes
Balears?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Quines són les xifres oficials d'exclusió social i de pobresa
durant els sis primers mesos de 2011?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

Quines són les xifres oficials d'exclusió social i de pobresa
durant els sis primers mesos de 2010?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'hectàrees afectades a les Illes Balears
pels incendis durant l'any 2009?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Relació d'aturats de llarga durada, de més de dos anys, a les
ILles Balears, a data de 30 de setembre de 2011.

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Quin és el nombre d'hectàrees afectades a les Illes Balears
pels incendis durant l'any 2010?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'hectàrees afectades a les Illes Balears
pels incendis durant l'any 2011?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina empresa ha estat elegida per donar suport a la gestió
del nou sistema de gestió de les llistes d'espera quirúrgiques, de
consultes externes i de proves complementàries anunciat per la
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 escrita.

Quins criteris s'han seguit per elegir el nou programa
informàtic per gestionar el nou sistema de gestió de les llistes
d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries anunciat per la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 escrita.

Quin ha estat el procediment per elegir el nou programa
informàtic per gestionar el nou sistema de gestió de les llistes
d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries anunciat per la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants ATD i AD hi havia el curs passat treballant a la
Conselleria d'Educació, dedicats a programes de suport
educatiu?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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 escrita.

Pensa adoptar mesures la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social davant la simultaneïtat de metges que treballem
per a hospitals públics i privats de la nostra comunitat,
considerada com a irregular i fora de la llei pel servei de Salut?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost previst del nou programa informàtic que
gestionarà el nou sistema de gestió de les llistes d'espera
quirúrgiques, de consultes externes i de proves complementàries
anunciat per la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants ATD i AD hi ha a l'actual curs, treballant a la
Conselleria d'Educació, dedicats a programes de suport
educatiu?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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 escrita.
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Quins professionals sanitaris i en quins hospitals ha detectat
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social la
simultaneïtat de metges que treballem per a hospitals públics i
privats de la nostra comunitat?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes de suport educatiu s'han eliminat en el
present curs escolar, a causa de les retallades econòmiques fetes
a la Conselleria d'Educació?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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 escrita.

Pensa adoptar mesures la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social davant la simultaneïtat de metges que treballem
per a hospitals públics i privats de la nostra comunitat,
considerada com a irregular i fora de la llei pel Servei de Salut?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha afectat als programes que incideixen en la lluita
contra l'abandonament prematur del sistema educatiu, la
disminució d'ATD i AD que s'ha fet a la Conselleria
d'Educació?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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 escrita.

Quin és el nou organigrama de l'empresa GESMA
(directors, subdirectors, coordinadors, adjunts a la direcció) a
dia 15 d'octubre de 2011?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'ha licitat i es pensa adjudicar el nou
programa informàtic per gestionar el nou sistema de gestió de
les llistes d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de
proves complementàries anunciat per la Sra. Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 escrita.

Quins professionals sanitaris i en quins hospitals ha detectat
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social la
simultaneïtat de metges que treballem per a hospitals públics i
privats de la nostra comunitat?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants centres educatius públics tenien línia de transport a
secundària el curs 2010-2011?
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Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la data prevista per a la finalització del traspàs de
personal de GESMA a l'ib-salut?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Ha decidit la Sra. Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social no fer cap actuació a l'antic hospital de Son Dureta dins
l'any 2013?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants centres educatius públics oferien servei de menjador
escolar el curs 2010-2011, desglossat per illes?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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.

Quants centres educatius públics ofereixen servei de
menjador escolar el curs 2011-2012, desglossat per illes?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius la Sra. Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social ha decidit no fer cap actuació a l'antic hospital
de Son Dureta fins l'any 2013?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es pensen redistribuir les competències i el personal de
l'empresa GESMA davant l'anunci de tancament?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants centres educatius públics tenien línia de transport a
primària el curs 2010-2011?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines fases contempla el traspàs de personal de GESMA
a l'ib-salut?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants centres educatius públics tenen línia de transport a
secundària en el curs 2011-2012, desglossat per illes?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les línies de treball en les quals treballa la
Direcció general de Salut Pública i Consum per a l'elaboració
del decàleg de turisme saludable anunciat pel director general
de Salut Pública i Consum?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants professors/es interins/nes estaven contractats/des a
les diferents illes en jornada completa el curs passat i enguany
han vist reduït el seu contracte a mitja jornada?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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.

Indicau les raons per les quals enguany no s'ha publicat a la
pàgina web de la Conselleria d'Educació la relació de professors
i professores que estan en comissió de servei fent funcions
d'ATD i AD i la data en què es pensa fer pública aquesta
relació.

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius s'ha decidit el tancament de l'empresa
GESMA?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants centres educatius públics tenen línia de transport a
primària en el curs 2011-2012, desglossat per illes?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan està previst tancar l'empresa GESMA dependent de la
Conselleria de Salut i Consum tal i com ha anunciat la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social?
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Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines condicions es pensa fer la cessió de l'antic centre
de salut de Sant Antoni de Portmany al seu ajuntament?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines raons han motivat la inspecció per part del Servei de
Salut de les Illes Balears del Servei de Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica de l'Hospital Comarcal d'Inca?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quantes professors/res estaven contractats/des a mitja
jornada el curs passat i enguany?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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

Quan està prevista la cessió de l'antic centre de salut de Sant
Antoni de Portmany tal i com s'ha compromès la Sra.

Consellera de Salut, Família i Benestar Social amb la Sra.
Batlessa de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quin pressupost tindran les obres d'ampliació de
l'apartament del centre de salut de Sant Antoni de Portmany tal
i com s'ha compromès la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social amb la Sra. Batlessa de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quan està previst iniciar les obres d'ampliació de
l'aparcament del centre de salut de Sant Antoni tal i com s'ha
compromès la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social amb la Sra. Batlessa de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quants professors/es interins/es estaven contractats/des a les
diferents illes en jornada completa el curs passat i enguany?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Salut, Família i Benestar social
millorar l'atenció sanitària a Can Picafort l'any vinent?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quines són les condicions del Govern per al
subministrament d'alfals subvencionat el 2011?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quin ha estat el 2011 el repartiment per part del Govern de
l'alfals subvencionat per illes i per finques?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el volum total de l'alfals subvencionat pel Govern de
les Illes Balears el 2010?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris del Govern per al subministrament de
l'alfals subvencionat el 2011?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quin és el volum total de l'alfals subvencionat pel Govern de
les Illes Balears el 2011?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Quines mesures ha pensat impulsar des de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la UNESCO en categoria de
paisatge cultural?

Palma, a 7 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions farà la Conselleria de Turisme i Esports
en relació amb la serra de Tramuntana, patrimoni de la
humanitat?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat, a dia d'avui, de la xarxa de distribució urbana
de gas a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat, a dia d'avui, de la xarxa de transport de gas
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Ha decidit la Sra. Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social no fer efectiva la productivitat variable de 2010 als
professionals sanitaris que s'havia de pagar enguany?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

S'ha compromès la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social a signar un document de reconeixement del
deute de la productivitat variable de 2010 als professionals
sanitaris perquè es pugui percebre el 2012 juntament amb la
productivitat variable de 2011?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Què entén la Sra. Consellera de Salut, Família i benestar
Social per "sobrecost" en un model de concessional de
construcció i explotació publicoprivada tal com es va adjudicar
l'Hospital de Son Espases?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Per quin motiu la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social anuncia que les dades de les llistes d'espera
quirúrgica, de consultes externes i de proves complementàries
es publicaran cada sis mesos i no cada tres mesos com es venia
fent fins ara?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Per quines raons afirma la Sra. Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social que l'ib-salut va assumir el cost de
l'equipament inicial de l'Hospital de Son Espases amb un cost
addicional de 12 milions d'euros?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Nombre de reclamacions presentades als hospitals de Son
Espases, Son Llàtzer, Comarcal d'Inca, Manacor, Mateu Orfila
de Menorca i Can Misses d'Eivissa, especificat per hospitals,
per mesos de 2011 (juny, juliol, agost, setembre) i per motiu que
justifica la reclamació.

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Per quins motius la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social ha renunciat al projecte d'Institut de Diagnòstic
Biomèdic per a les Illes Balears, elaborat l'anterior legislatura?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Per quines raons ha dimitit i/o cessat el Dr. Ricardo Ortega
com a director mèdic d'atenció primària de Mallorca?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Considera la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social que amb l'acord amb la companyia Air Nostrum i les
companyies navilieres s'ha solucionat el problema del trasllat de
malalts des de les illes cap a l'Hospital de Son Espases o cap a
la península, per rebre atenció sanitària?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quina ajuda reben, el mes d'octubre de 2011, els malalts i els
seus familiars que han de desplaçar-se des de les Illes a
l'hospital de referència de Balears o a la península per rebre
assistència sanitària?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Per quines raons s'ha cessat el Sr. Miguel Ángel Torrens
com a gerent de l'empresa GESMA?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quines quantitats suma la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social per afirmar en el Ple del Parlament de dia
4/10/2011 que la construcció de l'Hospital de Son Espases ha
tingut un "sobrecost" de 280 milions d'euros?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Per quines raons afirma, en el Pla del Parlament de dia
4/10/2011, la Sra. Consellera de Salut, Família i benestar Social
que l'ib-salut va assumir el cost del consum elèctric i d'aigua del
nou Hospital de Son Espases, que en el model inicial assumia la
concessionària, amb la despesa addicional de 87.000.923 euros
en contra del model inicial aprovat?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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

Quins serveis administratius, anunciats per la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social en la Comissió
parlamentària de Salut del passat 5 d'octubre, pensa traslladar la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a les
instalAlacions de l'antic Hospital de Son Dureta?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Pot garantir la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social que reduirà anualment el deute del servei de Salut?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3602/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia
turística, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3603/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per
funcionaris interins, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3604/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de la bona administració i del bon govern (IV), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3605/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de la bona administració i del bon govern (V), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3606/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de la bona administració i del bon govern (III), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3607/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
cooperació local, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3608/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'ajuda a les víctimes del delicte, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3609/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Institut Joan Ramis i Ramis (V), a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3610/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de la bona administració i del bon govern (I), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3611/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de la bona administració i del bon govern (II), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3612/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Institut Joan Ramis i Ramis (IV), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3613/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Institut Joan Ramis i Ramis (II), a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3614/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Institut Joan Ramis i Ramis (III), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3615/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Institut Joan Ramis i Ramis (I), a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3616/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a delinqüència juvenil, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3673/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
igualtat al Consell Escolar de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3726/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rehabilitació integral de la Platja de Palma, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3730/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a legislació urbanística de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3756/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
de pagaments de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3757/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3760/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
simplificació administrativa per al sector agrícola i ramader,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11
d'octubre de 2011).

RGE núm. 3761/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes i
subvencions a la producció agrícola i ramadera, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3763/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures d'estalvi d'energia per als particulars, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

RGE núm. 3764/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de certificació energètica dels edificis, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

Palma, a 11 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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Mantindrà la Conselleria d'Administracions Públiques el
suport econòmic als ajuntaments per a la policia turística?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin és l'estalvi econòmic per al Govern de la suspensió del
nomenament de nou personal funcionari interí?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'article 39.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, diu que les
retribucions que els membres del Govern i els alts càrrecs
percebin per raó del seu càrrec han de ser objecte de publicitat
oficial amb indicació expressa dels diferents conceptes
retributius, i que aquesta publicitat es farà a través de la pàgina
web institucional. Quan pensen fer-ho?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'article 42.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, diu que el
contingut i el sistema d'elaboració i de gestió de la "Memòria de
l'anàlisi de l'impacte normatiu", a què es refereix el punt 1 del
mateix article 42, han de ser determinats per Acord del Consell
de Govern, a proposta de la conselleria competent en matèria de
qualitat dels serveis (actualment la Conselleria
d'Administracions Públiques), en un termini no superior a dos
mesos comptadors a partir del mateix dia d'entrada en vigor
d'aquesta llei . Aquesta llei va començar a vigir dia 10 d'abril de
2011. Quan pensen fer-ho?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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 Institucionals i Generals.

L'article 38.3 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, diu que els
òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han
de fer públic en la pàgina web institucional el currículum dels
membres del Govern i dels alts càrrecs que els regeixen,
respectivament. Quan pensen fer-ho?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Té intenció el Govern de canviar els criteris de repartiment
del Fons de Cooperació Local?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin és el projecte que té el Govern per a les oficines
d'ajuda a les víctimes del delicte?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
Cultura, Educació i Esports.

En el cas que es dugui a terme aquesta legislatura
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, pensa el Sr.
Conseller d'Educació i Cultura mantenir en la zona prevista per
ubicar la important colAlecció museogràfica, bibliogràfica i
documental d'aquest centre oberta al públic en general, tal com
va ser aprovat la passada legislatura?

Palma, a 2 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'article 33.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, diu que el
Govern ha de determinar les intervencions públiques que
haurien de disposar d'un esquema de "governança". Té pensat
el Govern quines han de ser aquestes intervencions públiques?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'article 33.3 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, diu que les
característiques bàsiques dels esquemes de "governança" han de
ser establertes per la conselleria competent en matèria de
qualitat. Actualment ostenta aquesta competència la Conselleria
d'Administracions Públiques. Quan té previst el conseller
d'Administracions Públiques determinar aquestes
característiques?

Palma, a 3 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

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
Cultura, Educació i Esports.

Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura portar a
terme l'adjudicació de les obres d'ampliació de l'Institut Ramis
i Ramis de Maó?

Palma, a 2 d'octubre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quin estadi de tramitació es troba el projecte d'ampliació
de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

Palma, a 2 d'octubre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura posar en el
pressupost de 2012 la partida necessària per a les obres de
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

Palma, a 2 d'octubre 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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Disposa la Conselleria d'Educació i Cultura del projecte
d'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

Palma, a 2 d'octubre 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'Assumptes Socials i Drets Humans.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears per situar la
nostra comunitat fora del rànquing de delinqüència juvenil?
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Palma, a 2 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 de
Cultura, Educació i Esports.

No ha trobat el Govern de les Illes Balears cap dona de
reconegut prestigi dins l'administració educativa per formar part
del Consell Escolar de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'octubre 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, 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.

Com es troba el desenvolupament de l'Àrea de Rehabilitació
Integral de la Platja de Palma?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Com pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori desenvolupar la legislació urbanística de les Illes
Balears?

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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
d'Economia.

Amb quin calendari de pagaments dels ajuts pendents
treballa la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conclusions ha extret el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les reunions mantingudes amb el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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
d'Economia.

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per simplificar els tràmits administratius a
realitzar pels pagesos davant l'administració, tal com va
anunciar el conseller en la seva compareixença?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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
d'Economia.

Al discurs d'investidura el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que crearia un "programa d'ajudes i
subvencions destinades a la producció agrícola i ramadera per
impulsar el sector primari". Com pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori aquest
compromís, que se subvencionarà i amb quins recursos?



BOPIB núm. 16 -  14 d'octubre de 2011 503

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Prendrà mesures el Govern per facilitar que els particulars
també estalviïn energia?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Pensa el Govern impulsar el decret de certificació energètica
dels edificis?

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3787/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a central de contractació. (Mesa d'11 d'octubre de
2011).

Palma, a 11 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Llei 4/2011, de la bona administració i del bon govern,
fa referència, a l'apartat e) de l'article 3, a l'eficàcia i l'eficiència,
com a principis que han d'orientar i regir l'Administració de la
comunitat autònoma i l'acció de govern. Així, la utilització
òptima dels mitjans per a la consecució dels objectius que es
persegueixen esdevé una necessitat i una obligació per a una
acció de govern responsable.

Per altra banda, la mateixa Llei de contractes del sector
públic preveu diverses formes per a la racionalització de les
contractacions en el sector públic: la formalització d'acords
marc, els sistemes dinàmics de contractació, i centralitzar la
contractació d'obres, serveis i subministraments en serveis
especialitzats.

Així mateix, la Llei 6/2010, per la qual s'adopten mesures
urgents per a la reducció del dèficit públic regula alguns dels
trets essencials dels acords marc i de les centrals de
contractació.

La dispersió actual en els processos de compra, la
fragmentació en les comandes, etc., poden ser objecte d'un
procés de millora i racionalització que comporti menors costos
motivats per l'obtenció d'economies d'escala i per una major
eficiència en l'assignació dels recursos públics a aquesta tasca
administrativa.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
satisfacció i dóna el seu total suport al Govern de les Illes
Balears per a la creació de la central de contractació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que fomenti aquesta iniciativa a les altres
administracions públiques de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que s'adhereixin a aquesta iniciativa com a mesura de
racionalització de les contractacions i d'estalvi de la despesa
pública.

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3736/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci del Pati de Sa Lluna, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3737/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa d'11 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3743/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inici de les obres del Parc Bit de Menorca, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3788/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions urgents a Cala Agulla, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3789/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a les inversions provinents de la iniciativa
privada, amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa
d'11 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3790/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posar en valor i reforçar la figura del metge i del
personal sanitari en els centres de salut i l'elaboració d'un pla
de mesures encaminades a reduir les agressions als
professionals de la sanitat, amb tramitació davant la Comissió
de Salut. (Mesa d'11 d'octubre de 2011).

Palma, a 11 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 la Comissió de Turisme.

Atès l'anunci fet pel Govern de les Illes Balears de supressió
de diferents consorcis existents a l'àmbit del sector públic de les
Illes per afavorir l'estalvi econòmic.

Atès que el Consorci del Pati de Sa Lluna d'Alaior, integrat
pel Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca
i l'Ajuntament d'Alaior no suposa cap cost pel Govern de les
Illes Balears.

Atès que el que significa és la participació del Consell i
l'Ajuntament en el seguiment de les obres de rehabilitació i a
més garantir una gestió compartida lligada als interessos de
desenvolupament local d'Alaior.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista del
Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Proposició de no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el Consorci del Pati de Sa Lluna d'Alaior,
garantint la participació del Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament d'Alaior, en el procés de rehabilitació i en la futura
gestió de l'immoble.

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L'Hospital de Manacor dóna assistència sanitària a les
poblacions dels municipis d'Artà, Capdepera, Son Servera, Sant
Llorenç, Vilafranca, Manacor, Felanitx, Ariany, Petra, Porreres,
Sant Joan, Montuïri, Campos, Ses Salines i Santanyí. Els darrers
anys aquesta població ha crescut de manera important.

L'activitat assistencial ha augmentat molt (en intervencions
quirúrgiques, en consultes externes, en urgències, en atenció a
l'hospital de dia, etc.) i les necessitats d'espais nous és una
urgència i una demanda dels professionals sanitaris i dels
ciutadans i les ciutadanes de la comarca de Llevant de Mallorca.

L'any 2010 es va plantejar una obra d'ampliació i reforma de
l'Hospital de Manacor com absolutament necessària i prioritària,
d'acord amb el Patronat de l'Hospital, l'Ibsalut i la Conselleria
de Salut i Consum.

El projecte es va licitar per 10,7 milions d'euros, 23
empreses varen presentar-s'hi i es va adjudicar provisionalment
per 8,8 milions d'euros, amb un estalvi de 1,9 milions d'euros.

Davant la mala notícia, manifestada per la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, de la suspensió de l'obra
d'ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor, pensem que
l'assistència sanitària oferta als ciutadans i les ciutadanes de la
comarca de Llevant es veurà afectada en la seva qualitat
assistencial, especialment a les àrees d'urgències, la UCI, l'àrea
maternoinfantil i a l'hospital de dia.

La paralització i la renúncia per part de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social del Govern del PP a l'obra
d'ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor, una obra
necessària i prioritària per mantenir les bones condicions en el
desenvolupament de la feina dels professionals sanitaris, no es
correspon amb les necessitats actuals.
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Per totes aquestes consideracions el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears solAlicita a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears
que no paralitzi ni renunciï a l'obra d'ampliació i reforma de
l'Hospital de Manacor, i que procedeixi a la urgent adjudicació
definitiva i al començament de les obres, per no empitjorar la
seva la qualitat assistencial.

Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 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'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

Davant els esforços realitzats per part de l'administració
pública, l'empresariat i la Universitat de les Illes Balears per
impulsar equipaments empresarials que, sobre la premissa de la
innovació, permetin aportar una major productivitat al teixit
 econòmic menorquí.

Donat el gran acord existent que permeté d'una banda la
redacció del projecte d'obres del centre BIT de Menorca i d'una
altra la donació per part de l'empresariat menorquí dels terrenys
necessaris per a la seva construcció.

Conscients que els recursos són garantits per l'Estat en el
moment en què el projecte està inclòs en el conveni d'inversions
estatutàries.

Atès que el passat 30 de maig finalitzava el termini per a la
presentació d'ofertes a la construcció del Parc BIT de Menorca
i que finalment foren 24 les empreses ofertores.

Vist el manifest públic presentat per Joves Empresaris i
Acceso en el qual se solAlicitava al Govern l'inici immediat de
les obres del Parc BIT d'Alaior, ja que es tracta, segons el
manifest, d'una "infraestructura clau per l'economia de l'illa de
Menorca".

Davant el poc interès demostrat per l'actual vicepresident del
Govern, que manifestava que el projecte del Parc BIT no és una
prioritat en tant que es tracta d'un "simple edifici", 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 la resolució, en un termini no superior a un mes, del
contracte d'adjudicació de les obres del Centre Bit de Menorca
i permetre així l'inici de les obres.

Palma, a 2 d'octubre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cala Agulla pateix, des de fa anys, la pèrdua continua de
sorra, aquest fet ha propiciat la desaparició, pràcticament en la
seva totalitat, de la platja, amb els conseqüents perjudicis que
comporta per als veïns, comerciants i sector turístic de la zona.

Correspon a les institucions competents en la matèria fer allò
que estigui en les seves mans per tal de donar una solució al
problema que pateix aquesta zona. És important prendre una
decisió al respecte de manera immediata amb la finalitat
d'iniciar-ne les actuacions en la temporada baixa per tal de
poder gaudir l'any 2012 d'una platja en condicions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a recuperar de manera urgent el projecte de regeneració
integral de la platja de Cala Agulla amb aportació de sorra de
jaciments existents en la zona, per poder garantir en el termini
de temps més breu possible una platja en òptimes condicions
per a tots els usuaris.

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 30 de setembre l'empresa Melià anuncià la seva
aposta per un nou turisme i presentà un ambiciós projecte que
implica una important inversió econòmica i la rehabilitació
d'una zona degradada.
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Per tal d'impulsar aquesta iniciativa, el Govern de les Illes
Balears aprovà la declaració d'aquest projecte com "d'interès
autonòmic".

Sens dubte, l'actuació que proposa el projecte anunciat per
l'empresa Melià suposarà un impuls per al turisme de les Illes
Balears i per tant, des del Grup Parlamentari Popular,
consideram necessari que el Parlament manifesti el seu criteri
respecte d'una iniciativa privada tan transcendental per al
turisme de la nostra comunitat autònoma.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
Govern de les Illes Balears pel seu suport a iniciatives privades,
la inversió de les quals suposarà un impuls per a l'economia de
les Illes Balears i la generació de llocs de feina.

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La figura del metge, dels infermers i del personal sanitari
dels centres d'atenció primària resulta fonamental. Un sistema
de salut que no li doni la importància necessària està condemnat
al fracàs. El micro equip format per metge i infermers,
juntament amb la resta de personal sanitari, s'ocupa no tan sols
de minvar el dolor i de protegir la salut, sinó al mateix temps de
promocionar-la, de prevenir la malaltia i de fomentar els hàbits
saludables.

De sempre el metge i el personal sanitari han gaudit d'un
prestigi i respecte que darrerament s'han vist menyscabats,
prova d'això són l'augment de les agressions sofertes per aquest
colAlectiu en els darrers anys.

El Partit Popular en el seu programa en matèria de salut
reivindica la recuperació de la figura dels professionals de la
sanitat i la necessitat d'estar estalonats per l'administració
sanitària. Per això és imprescindible l'elaboració d'un pla de
mesures que englobi des de la formació als professionals en el
tracte als pacients, campanyes de conscienciació de la
importància de la relació metge-pacient fins a protocols
d'actuació amb la intenció de reduir, fins a l'eliminació, les
agressions sofertes per aquest colAlectiu en l'exercici de la seva
professió.

Amb la finalitat de donar cobertura a la problemàtica
exposada, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
permanent i el reconeixement professional a metges, infermeres
i personal sanitari de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar i donar suport als metges, les infermeres
i el personal sanitari en el desenvolupament de les seves
funcions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'elaboració d'un pla de mesures perquè el
personal mèdic i sanitari torni a tenir el prestigi i el respecte que
mereix, amb protocols d'actuació que vagin encaminats a acabar
amb les agressions sofertes per aquest colAlectiu.

Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors i a la
micro, petita i mitjana empresa. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, atès l'escrit RGE núm. 3631/11, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, i
conformement amb l'article 98 del Reglament de la cambra,
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
de llei esmentat, procedent de la validació del Decret Llei
5/2011 (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre d'enguany), fins al
proper dia 25 d'octubre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Conformitat del Govern de les Illes Balears amb la

tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, atès l'escrit RGE núm. 3767/11, presentat
pel Govern de les Illes Balears, resta assabentada de la
conformitat del Govern amb la tramitació de la proposició de
llei esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de modificació
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de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Rectificació de la Proposició de llei RGE núm. 3618/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3826/11,
presentat pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca, i accepta la rectificació a la
proposició de llei esmentada, de modificació de la Llei 5/2010,
de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany), que es transcriu a
continuació:

A l'article únic, apartat segon, en la referència a l'article 6,
apartat 3, després de "... i del Govern de les Illes Baleares
respectivament." , s'hi afegeix l'expressió següent: "Aquesta
limitació no s'aplicarà als professors o professores
d'universitat."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment

en lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 3618/11.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 d'octubre de 2011, i la Mesa, trobant-s'hi
present, acorden de proposar al Ple de la cambra que la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 6 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre d'enguany) es tramiti pel procediment en lectura
única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3747/11,
presentat per la diputada Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia al càrrec de secretària de la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Canvis en la composició de diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3748/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comuniquen els canvis següents:

• A la Comissió d'Assumptes Institucionals, l'Hble. Sr. José
M. Camps i Buenaventura substitueix l'Hble. Sra. Eulàlia
Llufriu i Esteva.

• A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
l'Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva substitueix l'Hble. Sr.
José M. Camps i Buenaventura .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


