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Ciutadella, Sant Lluís, Es Castell i Maó per al curs 2011-2012.
541
F) A la Pregunta RGE núm. 2484/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a previsió de la
necessitat de places d'educació infantil i primària d'Alaró per al curs 2011-2012.
541
G) A les Preguntes RGE núm. 2490/11, 2493/11, 2494/11 i 2497/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a previsió de la necessitat de places d'educació secundària als municipis de Ciutadella, d'Alaior, de Ferreries i de Maó, per al
curs 2011-2012.
541
H) A les Preguntes RGE núm. 2491/11, 2500/11, 2502/11 i 2503/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a previsió de la necessitat de places de batxillerat als municipis de Maó, Ferreries, Ciutadella i Alaior per al curs 2011-2012.
542
I) A les Preguntes RGE núm. 2492/11, 2495/11, 2496/11, 2498/11 i 2499/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, relatives a previsió de la necessitat de places d'educació secundària al municipi d'Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís
i Es Castell per al curs 2011-2012.
542
J) A les Preguntes RGE núm. 2501/11, 2504/11 i 2505/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives
a previsió de la necessitat de places de batxillerat al municipi d'Es Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell per al curs 2011-2012.
542
K) A les Preguntes RGE núm. 2509/11 a 2511/11 i 2516/11 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relatives a previsió
de necessitat de places de batxillerat als municipis de Sant Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa Talaia i Eivissa.
543
L) A les Preguntes RGE núm. 2512/11, 2515/11 i 2524/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives
a previsió de la necessitat de places de batxillerat , d'educació secundària i d'educació infantil i primària a Formentera per al curs 20112012.
543
M) A les Preguntes RGE núm. 2513/11, 2514/11 i 2517/11 a 2519/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relatives
a previsió de necessitat de places d'educació secundària als municipis de Santa Eulària del Riu, Sant Josep de Sa Talaia Eivissa, Sant
Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja.
543
N) A les Preguntes RGE núm. 2520/11 a 2523/11 i 2525/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relatives a previsió
de necessitat de places d'educació infantil i primària als municipis de Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de
Portmany, Santa Eulària del Riu i Eivissa.
543
O) A les Preguntes RGE núm. 2526/11 a 5552/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a
previsió de la necessitat de places d'educació infantil i primària a diversos municipis de Mallorca per al curs 2011-2012.
544
P) A les Preguntes RGE núm. 2553/11 a 2562/11, 2564/11 a 2571/11 i 2573/11 a 2576/11 presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de necessitat de places d'educació infantil i primària a diversos municipis de Mallorca.
545
Q) A les Preguntes RGE núm. 2563/11 i 2572/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a
previsió de la necessitat de places d'educació infantil i primària als municipis d'Escorca i Ariany per al curs 2011-2012.
547
R) A les Preguntes RGE núm. 2579/11 a 2580/11 i 2584/11 a 2585/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i
Castell, relatives a previsió de necessitat de places de batxillerat a diversos municipis de Mallorca.
547
S) A les Preguntes RGE núm. 2581/11 a 2583/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a
previsió de la necessitat de places de batxillerat als municipis de Valldemossa, Banyalbufar i Vilafranca de Bonany per al curs 20112012.
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T) A la Pregunta RGE núm. 2889/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a nou sistema tarifari
ferroviari.
547
U) A la Pregunta RGE núm. 3012/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de l'Ibsalut.
548

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 3861/11 per la RGE núm. 3894/11.
548
B) Tramitació davant el Ple de la cambra, pel procediment d'urgència, per a la Proposició no de llei RGE núm. 3743/11.

548

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2074/11.

548
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1. PLE DEL PARLAMENT

capacitats del personal del Ministeri d'Hisenda augmentant les
competències i funcions dels empleats públics."
A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3576/11, relativa a política econòmica del Govern,
amb l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 3749/11, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2034/11, relativa a rebuig de
l'apujada del preu dels vols interilles acordada pel Ministeri de
Foment, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

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

B)
"El Parlament de les Illes Balears rebutja l’apujada del preu
dels vols interilles acordada pel Ministeri de Foment i reprova
l'actitud del ministre de Foment d'adoptar l'acord aprofitant el
canvi de govern en la comunitat autònoma de les Illes Balears."

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

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

3. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears perquè aconsegueixi amb la màxima
urgència l'aprovació de crèdit a curt termini per atendre el
pagament a proveïdors, prioritzant el pagament als proveïdors
en l'àmbit social, i a la micro i petita empresa."
A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3209/11, relativa a recaptació
fiscal més justa, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i el Govern de les Illes Balears a posar en pràctica un pla de
lluita contra el frau fiscal, que impliqui més colAlaboració i
coordinació entre les administracions públiques, que quantifiqui
periòdicament l'economia submergida per territoris i sectors,
que fixi objectius de reducció de doblers negres i que aprofiti les

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1884/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política sanitària.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen
Castro i Gandasegui.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs
i Mulet i l'Hble. Sra. Carmen Castro i Gandasegui.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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D)
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3643/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials (I). (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3645/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagaments a la Universitat de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3642/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials (II). (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3657/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa Graduada.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3640/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials (III). (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3644/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
efectes de la reducció de personal docent. (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre 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 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3651/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a obres de restauració de Benirràs
a Eivissa. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3638/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retalls socials (IV). (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3647/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de càrrecs a l'Ibsalut.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3641/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials (V). (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3649/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dessaladora de Santa Eulàlia.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3653/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió per a Balears del
projecte presentat pel Grup Melià. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3646/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a negociacions dutes a terme
relatives al traspàs de les competències en matèria de Justícia.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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N)

Q)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3650/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a perspectives per relacionar el
Consorci de Transports de Mallorca amb l'Empresa Municipal
de Transport de Palma. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3639/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials (VI).
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

1.3.3. MOCIONS

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3652/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat pendent de pagament
a les navilieres per part de l'anterior executiu. (BOPIB núm. 15,
de 7 d'octubre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i Esports.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, rebutjà els Punts 1, 2, 5 i 7 de la Moció RGE
núm. 3576/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política econòmica del Govern. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3654/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de les empreses
públiques. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre de 2011, rebutjà els Punts 1, 3 i 4 de la Proposició no
de llei RGE núm. 3209/11, del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, relativa a recaptació fiscal més justa.
(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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

"El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes del Compte Generals dels consells de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l'exercici 2008,
tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i insta
les institucions implicades a assumir les recomanacions que s'hi
contenen."

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 3648/11.

A la seu del Parlament, a 11 d'octubre de 2011.
La secretària de la comissió:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, decaigué la pregunta esmentada, del
diputat Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reformes a l'IES Ramis i Ramis
de Maó (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany), per
absència d'aquest diputat.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
3618/11.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2891/11, relativa a
suport a activitats i esdeveniments culturals, amb l'esmena
RGE núm. 2891/11, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'octubre de 2011, es prengué en consideració 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 16 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i, en la mesura possible, incrementar el
suport a les activitats i als esdeveniments culturals, en la mesura
que les disponibilitats pressupostàries ho permetin."
A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2011.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

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 11 d'octubre de 2011, aprovà la
Resolució derivada de l'escrit RGE núm. 2326/11, de la
Sindicatura de Comptes, que tramet els Informes 58, 59, 60 i
61/2011, del Compte General dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a
l'exercici 2008.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3128/11, relativa a
potenciar i facilitar la internacionalització de les empreses i
els productes de les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
3830/11, del Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
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B)

Ordre de Publicació

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar de manera anticipada amb empreses, sindicats i
cambres de comerç un acord o un pla per a la
internacionalització dels productes de les nostres illes."
A la seu del Parlament, 14 d'octubre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre les línies d'actuació en matèria de ports i
aeroports 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. 1921/11 i 1943/11).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 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. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, qui, acompanyat del secretari general, del director
general de Ports i Aeroports, de la cap de Premsa i de la cap de
Gabinet, informà sobre els temes indicats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2148/11,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla integral de sanejament de la costa a l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol 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 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, sobre
les línies d'actuació en matèria d'immigració i cooperació 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. 1925/11 i 1940/11).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans 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. Conseller de Presidència,
qui, acompanyat de la directora general de Cooperació, de la
cap de Gabinet, del responsable de Comunicació i del gerent de
l'Agència Balear de Cooperació, informà sobre els temes
indicats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2011, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oferta obsoleta. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre
de 2011).

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
C)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, sobre les línies d'actuació en matèria
de família i benestar social 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.
1915/11 i 1944/11).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de
2011, tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
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conseqüència comparegué l'Hble. Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, qui, acompanyada de la secretària
general, de la directora general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial, de la directora d
el'Institut Balear de la Dona, del gerent de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel i del gerent de la Fundació d'Atenció a la
Dependència, informà sobre els temes indicats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1909/11.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans 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 de
Presidència per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les línies d'actuació en matèria d'esports 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. 1924/11 i 1943/11).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2011,
tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, qui, acompanyat del secretari general, del director
general d'Esports, de la cap de Premsa i de la cap de Gabinet,
informà sobre els temes indicats.

Ordre de Publicació
C)
Debat de l'escrit RGE núm. 1143/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre la Memòria anual i la
liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, corresponents a l'exercici 2010.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2011, es debaté
l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elecció del càrrec de secretària de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
de 2011, es procedí a l'elecció del càrrec de secretària i en
resultà elegida, per 9 vots a favor i 5 vots en blanc, la diputada
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
Debat de l'escrit RGE núm. 1543/11, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre l'Informe 57/11, sobre les
entitats locals que no han retut el compte general corresponent
a l'exercici 2007.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2011, es debaté
l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1912/11.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 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
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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 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1884/11, relativa a
política sanitària. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
Del Grup Parlamentari Popular, derivada de l'escrit RGE
núm. 2326/11, de la Sindicatura de Comptes, que tramet els
Informes 58, 59, 60 i 61/2011, del Compte General dels
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
corresponents a l'exercici 2008. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressupost d'11 d'octubre de 2011)
Palma, a 11 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 la proposta de resolució següent
derivada del debat de l'escrit RGE núm. 2326/11, de la
Sindicatura de Comptes, que tramet els Informes 58, 59, 60 i
61/2011, del Compte General dels consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a l'exercici 2008.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes del Compte Generals dels consells de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l'exercici 2008,
tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i insta
les institucions implicades a assumir les recomanacions que s'hi
contenen.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1884/11, relativa a política sanitària, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l'acord de tots el grups parlamentaris de
publicar les llistes d'espera quirúrgiques, de consulta i de proves
complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap al ciutadà.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que cap pacient no esperi més de 180
dies per a una intervenció quirúrgica, ni més de 60 dies per a
una consulta amb l'especialista o per a una prova diagnòstica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d'un pressupost al Servei de Salut que
s'ajusti a la despesa prevista per a l'any 2012.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar i restablir de forma immediata les
ajudes per a pacients i acompanyants que s'han de desplaçar per
rebre atenció sanitària des de Menorca, Eivissa i Formentera cap
a Mallorca i des de les Illes Balears cap a la Península.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa l'edifici de consultes externes del
nou hospital d'Eivissa perquè els eivissencs i formenterencs
puguin gaudir d'una millor qualitat en la seva atenció sanitària
i els professionals sanitaris puguin disposar de millors espais i
condicions.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no aturar el projecte de reconversió de l'antic
hospital de Son Dureta en un centre sociosanitari i de serveis
sanitaris.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concretar i explicar quines mesures prendrà en
relació amb recursos, serveis i prestacions sanitàries per dur a
efecte els retalls econòmics a l'Ibsalut, el 2011, i que figuren en
el Plan Económico-financiero de reequilibrio para la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir, abans de final d'any, una taula per a la
sostenibilitat del sistema sanitari públic per consensuar amb les
forces polítiques amb representació en el Parlament i els agents
socials les mesures necessàries per garantir la viabilitat present
i futura del sistema sanitari públic a les Illes Balears.
Palma, a 17 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3801/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajut econòmic a familiars
de dependència per primer cop. (Mesa de 19 d'octubre de
2011).
RGE núm. 3802/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar
de dependència. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3803/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a endarreriments de l'ajuda econòmica
familiar de dependència. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3804/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a data d'abonament de l'ajuda econòmica de
dependència. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3805/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolucions de dependència. (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3806/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a atenció individual de dependència. (Mesa
de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3807/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolucions del programa d'atenció
individual a l'agost. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3808/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a nòmina d'ajuda econòmica familiar de
setembre. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3809/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a modificacions a la normativa de
subvencions. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3810/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a subvencions fins a 31 de desembre de
2011. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3811/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a venda de patrimoni públic. (Mesa de
19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3813/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a valoració dels béns públics amb
possibilitat de venda. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3814/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolucions de grau de dependència.
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3816/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a visita a Menorca (V). (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3819/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a visita a Menorca (III). (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3821/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a visita a Menorca (II). (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3822/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a visita a Menorca (IV). (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3823/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a visita a Menorca. (Mesa de 19 d'octubre
de 2011).
RGE núm. 3866/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de selecció del personal directiu d'EPRTVIB.
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3868/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
del desplaçament del president a BrusselAles. (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3869/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acompanyants del president al viatge de BrusselAles. (Mesa de
19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3876/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repartiment per part del Govern de l'alfals subvencionat.
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de setembre?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han estat per primera vegada en el mes de
setembre?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions de dependència s'han signat durant el
mes d'agost?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

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

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions del programa d'atenció individual de
dependència s'han signat durant el mes de setembre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

De la quantia total de la nòmina de setembre de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes resolucions del programa d'atenció individual de
dependència s'han signat durant el mes d'agost?

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

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ha realitzat el Govern de les Illes Balears alguna venda de
patrimoni públic entre l'1 de juliol de 2011 i el dia d'avui?

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre?

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

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 a la Vicepresidència Econòmica del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines són les modificacions que té previstes el Govern de
les Illes Balears en relació amb la normativa reguladora de les
subvencions?

Quins béns del patrimoni públic de la comunitat autònoma,
amb indicació de possible valoració, pensa el Govern de les Illes
Balears que es podrien vendre?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes resolucions de grau de dependència s'han signat
durant el mes de setembre?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines subvencions directes té previst atorgar el Govern de
les Illes Balears fina 31 de desembre de 2011?

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 10 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines són les visites, entrevistes i reunions de treball dutes
a terme a Menorca durant la darrera setmana de setembre pel
conseller de Turisme i Esports i els seus acompanyants del
Govern?
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Palma, a 10 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes persones van acompanyar el conseller de Turisme,
a càrrec del Govern de les Illes Balears, en la visita a Menorca
de la darrera setmana de setembre?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quants dies va durar la visita a Menorca de la darrera
setmana de setembre del conseller de Turisme i els seus
acompanyants a càrrec del Govern?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

S'ha emès per part de la Conselleria d'Administracions
Públiques informe previ a la convocatòria per a la selecció del
personal directiu professional de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears? Es demana còpia de l'informe esmentat.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Qui són i quins càrrecs ocupen dins el Govern de les Illes
Balears les persones que van acompanyar el conseller de
Turisme a la visita a Menorca de la darrera setmana de
setembre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quin va ser el cost total, detallat per passatges, pernoctació,
desplaçaments, dietes, etc., de la visita a Menorca de la darrera
setmana de setembre del conseller de Turisme i Esports i els
seus acompanyants a càrrec del Govern?
Palma, a 10 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 escrita.
Quin cost va tenir el desplaçament del president del Govern
de les Illes Balears a BrusselAles per assistir a diverses reunions?
Indicau relació detallada del cost que ha tengut en tots els
conceptes.
Palma, a 13 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 escrita.
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Quins eren els càrrecs polítics, funcionarials i responsables
de premsa que van acompanyar el president del Govern de les
Illes Balears a BrusselAles per assistir a diverses reunions durant
aquest mes d'octubre?
Palma, a 13 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, la diputada
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 finques?

RGE núm. 3851/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de torrents a Eivissa. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3852/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució de 78.000 euros al Ministeri de Sanitat. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3853/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament entre illes dels esportistes de Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre
de 2011).
RGE núm. 3854/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció turística de les Illes. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

RGE núm. 3855/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi de model de descompte a residents.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre
de 2011).

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3856/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació unilateral del conveni de carreteres. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3845/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càrrecs
directius de la nova estructura d'IB3. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3857/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a deute amb les entitats financeres de l'IBAVI. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3846/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte de tren de Llevant. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3858/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques (III). (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3847/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
econòmiques (I). (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3859/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques (IV). (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3848/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures econòmiques (II). (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3860/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari de pagaments a les entitats que
donen serveis a les persones amb discapacitats. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3849/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions silencioses. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3850/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació
de gasoductes a les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3861/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a situació econòmica. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3863/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a interconnexió de la dessaladora de Vila i Sant
Antoni. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 19
d'octubre de 2011).
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Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

RGE núm. 3894/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a figura del delegat del Govern a
Formentera. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
19 d'octubre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com pensa resoldre, en la seva qualitat de conseller de
Presidència en les funcions de director general de l'EPRTVIB,
el conflicte generat pel fet que s'hagin donat a conèixer els noms
que haurien d'ocupar els càrrecs directius a IB3 Ràdio i
Televisió, quan aquests s'han de cobrir a través de concurs
públic?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Considera el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que la reorganització que s'ha fet del Govern pel que
fa a la seva conselleria aporta racionalitat?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el vicepresident del Govern de les
anomenades "inversions silencioses" fetes a l'anterior
legislatura?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què vol dir el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori quan afirma pel que fa al tren de Llevant que treballa
en projectes alternatius, com vies verdes o fins i tot que hi hagi
tren?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 12 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina opinió li mereix al vicepresident del Govern la
instalAlació de diversos gasoductes a les Illes Balears?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En què consisteix el pla de disposició de fons de tresoreria
que anuncià el vicepresident en el ple anterior?

Palma, a 12 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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

Com participaran les Illes en les decisions sobre la seva
promoció turística?

Té previst el Govern de les Illes Balears posar en marxa un
pla per a la recuperació dels torrents a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

Palma, a 12 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins han estat els motius pels quals el conseller
d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears ha
dictat una resolució, amb data 5 d'octubre de 2011, en virtut de
la qual s'ha de procedir a la devolució de 78.000 euros al
Ministeri de Sanitat, Igualtat i Política Social corresponent al
programa de reeducació d'homes maltractadors condemnats per
delictes de violència de gènere?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ha plantejat el Govern de les Illes Balears al Ministeri de
Foment el canvi de l'actual model de descompte a residents per
un sistema de preu fix i tancat amb una major bonificació per a
la doble insularitat de Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Administracions
Públiques l'actuació de l'anterior govern de les Illes Balears en
relació amb la modificació unilateral del conveni de carreteres
subscrit amb els consells insulars?
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Com ha solucionat la Conselleria de Turisme i Esports la
qüestió dels desplaçaments entre illes dels esportistes de
Balears?
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Amb quin deute amb les entitats financeres s'han trobat a
l'IBAVI a l'inici de la present legislatura?
Palma, a 12 d'octubre de 2011.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.
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Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Sr- Vicepresident, considera adequada en l'ortodòxia liberal
que vostè defensa, que els ajuntaments apugin la pressió fiscal
als seus ciutadans?

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

Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

R)

En quin estat es troba la interconnexió de la dessaladora
entre Vila i Sant Antoni a Eivissa?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President del Govern, a qui creu que van dirigides les
protestes sobre els retalls socials d'aquestes darreres setmanes
a les Illes Balears?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears ha decidit
crear la figura del delegat del Govern a l'illa de Formentera?
Palma, a 17 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el calendari de pagament del Govern a les entitats
del tercer sector social que donen serveis a les persones amb
discapacitat?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les mesures econòmiques que el Govern de les
Illes Balears pensa dur a terme per sortir de la crisi?

Ordre de Publicació
RGE núm. 3965/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pressuposts per a 2012. (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3966/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a promoció de la modificació de la Llei
4/2008. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3967/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de l'empresa CAIB Patrimoni. (Mesa de 19 d'octubre
de 2011).
RGE núm. 3968/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió de les ajudes de la política agrària comuna (PAC).
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 3969/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost financer del deute de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3985/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Delegació
del Govern a Formentera. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 3970/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí de les
partides pressupostàries destinades al Fons de cooperació
local. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3971/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
primera reunió de la mesa de batles celebrada a Menorca i
Mallorca. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3972/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luís
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cogestió aeroportuària. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Fa comptes el Govern de les Illes Balears presentar els
pressuposts per a 2012?

RGE núm. 3973/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau de
compliment del II Pla estratègic de joventut 2010-2012. (Mesa
de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3974/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribucions dels professors en els centres sostinguts amb fons
públics. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3975/11, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris
i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reformes
a l'IES Ramis i Ramis de Maó. (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3976/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte per tal de construir una depuradora a Sa
Coma (Eivissa). (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Té intenció el Govern de les Illes Balears de promoure la
modificació de la Llei 4/08, de 14 de maig, per permetre la
urbanització d'espais que hi foren desclassificats?
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 3977/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció del territori (I). (Mesa de 19 d'octubre de
2011).
RGE núm. 3978/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció del territori (II). (Mesa de 19 d'octubre de
2011).
RGE núm. 3979/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
llei de pressuposts (I). (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3980/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de llei de pressuposts (II). (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3981/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de llei de pressuposts (III). (Mesa de 19
d'octubre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En quina situació s'ha trobat l'actual Govern l'empresa CAIB
Patrimoni?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

BOPIB núm. 17 - 21 d'octubre de 2011
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
De quina manera gestionaran, des de la Conselleria de Medi
Ambient, les ajudes de la Política Agrària comuna (PAC)
perquè aquestes puguin arribar als agricultors de la manera més
ràpida i eficient possible?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quina valoració fa el Govern de la primera reunió de la
Mesa de batles celebrada a Menorca i Mallorca la setmana
passada?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins perspectives es tenen per tal que la cogestió
aeroportuària pugui arribar a ser una realitat a la nostra
comunitat autònoma?

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

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ens pot indicar el vicepresident del Govern quin és el cost
financer del deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en aquests moments?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En què es va gastar l'anterior govern les partides
pressupostàries destinades al Fons de cooperació local?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En el Consell de Govern de 27 d'agost de 2010 es va
aprovar, per part de l'anterior executiu, el II Pla estratègic de
joventut 2010-2012. Com valora el Govern de les Illes Balears
el grau del seu compliment a un any de la seva finalització?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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

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

Té previst el Govern en els propers pressuposts la reducció
de les retribucions que perceben els professors en els centres
sostinguts amb fons públics?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines reformes s'han dut a terme a l'IES Ramis i Ramis de
Maó en els darrers quatre anys?

Sr. Conseller de Presidència, quines mesures concretes
pensa dur a terme el Govern per consolidar la declaració de
patrimoni de la humanitat de la Serra de Tramuntana?
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

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

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

Sr. Vicepresident, la pujada d'imposts municipals a
determinats ajuntaments implicarà que el Govern de les Illes
Balears en els seus pressuposts redueixi encara més les seves
partides a la cooperació municipal?
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

En quin estat es troba el projecte per tal de construir una
depuradora a Sa Coma, a l'illa d'Eivissa?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, és cert
que el Govern de les Illes Balears pretén la derogació del Decret
llei 1/2007, de 23 de novembre, de mesures cautelars fins a
l'aprovació de normes de protecció d'àrees d'especial valor
ambiental per a les Illes Balears i de la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sr. Vicepresident, és ortodox incomplir cada dia la seva
obligació de presentar el projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a 2011?
Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President, en quina data pensa el seu govern registrar en
el Parlament de les Illes Balears el projecte de llei de
pressuposts per a l'any 2012?
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Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A)

Per quin motiu han pres la decisió, de forma unilateral, que
Formentera sigui l'única illa de la comunitat que compti amb
una delegació del Govern?

Sobre quin producte o quins productes turístics basarà la
promoció turística de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
a les fires de Londres, Madrid i Berlín?

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

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3841/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística a les fires de Londres, Madrid i Berlín, a
contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 19
d'octubre de 2011).

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 de
Turisme.
Pot explicar el conseller el projecte, catalogat d'interès
autonòmic, de Magaluf?
Palma, a 7 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 3842/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte de Magaluf, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3843/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes d'interès autonòmic, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3862/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris de selecció de directrius de l'Ens
Públic de RTVIB, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 19 d'octubre de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins projectes catalogables d'interès autonòmic té la
Conselleria de Turisme per al seu estudi?

RGE núm. 3878/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia
de connectivitat de les Illes Balears per aquest hivern, a
contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
RGE núm. 3879/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
aprovades per tal de possibilitar que aquesta temporada
turística sigui bona, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió.
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Quins són els criteris seguits pel Govern de les Illes Balears
per designar la comissió de selecció que ha de triar els directius
de l'ens de RTVIB?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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, pel procediment d'urgència.
Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines són les mesures concretes aprovades pel conseller
per garantir la connectivitat de les Illes aquest hivern?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Davant la situació de crisi en què ens trobam, es fa
imprescindible reactivar l'activitat econòmica. Són els
autònoms, les microempreses, les PIME i els emprenedors, els
motors de la nostra economia, son ells els que generen el major
nombre de llocs de feina.
En aquest sentit, es fa necessari dotar-los d'un context que
faciliti la seva tasca i que, per tant, es pugui generar la màxima
activitat i, en conseqüència, el major nombre de llocs de feina,
tan necessaris en l'actual conjuntura.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines són les mesures aprovades pel conseller per tal de
possibilitar que aquesta temporada turística sigui bona?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3895/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma fiscal adreçada a la recuperació econòmica,
amb tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i el Govern de les Illes Balears a presentar una reforma fiscal,
adreçada a la recuperació econòmica, que contengui, entre
d'altres, les mesures següents:
a) Modificació de l'IVA:
- Per a les activitats turístiques a un tipus súper reduït del
4%.
- Per tal que el fet imposable no sigui l'emissió de la
corresponent factura sinó el cobrament d'aquesta.
b) Establiment d'una exempció per quantia de 3.000 euros per
als autònoms que contractin el seu primer treballador.
c) Modificació fiscal a l'impost de societats per tal:
- D'establir incentius fiscals addicionals a la I+D+i a través
de l'increment del percentatge de deducció a l'impost de
societats des del 12% actual fins al 20% per a les activitats
d'innovació.
- D'incentivar la internacionalització de les empreses,
recuperant la deducció a l'impost de societats per a
inversions realitzades a l'estranger.
- D'eliminar les limitacions temporals, de plantilla, de
creació d'ocupació i de base imposable existents en
l'actualitat per a l'aplicació en l'impost de societats del tipus
impositiu del 20% a les empreses amb xifra de negoci
inferior a 5 milions d'euros.
- D'ampliar fins als 12 milions d'euros l'import net màxim de
xifra de negocis que permet acollir-se al règim especial
previst per a les empreses de reduïda dimensió i augmentar,
al mateix temps, fins els 500.000 euros el límit de base
imposable al que
s'aplica el tipus reduït del 25%.
- De modificar el capítol IV per incorporar, juntament amb
les entitats de capital risc, els Business Angels i així establir
que per als Business Angels:
• S'estableixi una exempció del 99% similar a la de les
entitats de capital risc.
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•

La deducció de les dotacions per insolvència dels
préstecs participatius.
L'exempció dels guanys reinvertits en els dotze mesos
següents a la seva obtenció.

d) Modificació en l'impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF):
- Crear una nova deducció a l'IRPF per import del 20% de
les despeses efectuades en concepte de formació per als
professionals autònoms.
- Fomentar l'activitat dels Business Angels i el suport a les
noves iniciatives empresarials creant una deducció a l'IRPF
del 10% de les quantitats aportades per persones físiques en
concepte de participació en capital d'empreses de reduïda
dimensió.
- Adequar el sistema d'estimació objectiva a l'IRPF
(Mòduls) a la caiguda real de l'activitat.
e) Bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social:
- Establir una bonificació del cent per cent a la cotització a
la Seguretat Social, durant el primer any, a la contractació
de menors de 30 anys, dones i majors de 45 anys aturats de
llarga durada.
- Millorar la bonificació de les cotitzacions a la Seguretat
Social per al personal investigador.
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
El diputar:
Francisco Mercadal i Alabern.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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El Ministeri de Justícia i el Govern de les Illes Balears han
estat negociant durant les dues darreres legislatures un possible
traspàs de competències en matèria de Justícia a les Illes
Balears. ParalAlelament, la passada legislatura es va tancar la
construcció de nous edificis judicials imprescindibles a
Mallorca, a Eivissa i a Menorca amb l'acord dels diferents
municipis en els quals s'havien d'ubicar les esmentades
infraestructures. Atès que l'actual govern presidit pel Sr. Bauzá
ja ha declarat que això no és una prioritat en aquesta legislatura,
el GPS presenta la següent proposta d'acord:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant amb el Ministeri de Justícia
un possible traspàs de les competències en matèria de Justícia
amb la quantitat suficient per fer front al seu cost efectiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears que, independentment que la transferència en
Justícia no sigui imminent, continuï colAlaborant amb el
Ministeri de Justícia a fi que es construeixin els nous jutjats
d'Eivissa, de Manacor i de Ciutadella.
Palma, a 11 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs de competències de justícia i construcció de
diferents edificis judicials a les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 19 d'octubre de 2011).
RGE núm. 3874/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures educatives, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19
d'octubre de 2011).
Palma, a 19 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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.

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 Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
La nostra comunitat autònoma pateix un retard important
quant a modernització i construcció d'infraestructures
educatives. A la darrera legislatura es va fer un esforç important
en l'ampliació i la construcció de nous centres a totes les illes,
no obstant això, la crisi econòmica que ha afectat el món
occidental va provocar un cert endarreriment aquests darrers
anys, però de cap manera una paralització.
Tan important com l'ampliació i la construcció de nous
centres és el manteniment d'aquells ja construïts que, com és
sabut, correspon als ajuntaments quan són de primària i a la
mateixa conselleria quan són de secundària. Per aquesta raó, al
final de la legislatura anterior es van començar a signar
convenis amb protocols d'actuació amb diferents ajuntaments.
Consideram que la Conselleria d'Educació i Cultura ha de
planificar quines seran les seves actuacions de futur en matèria
de manteniment de centres, ampliacions i construccions segons
l'alumnat previst en cada etapa educativa. El darrer Pla
d'infraestructures educatives elaborat per la Conselleria és per
al bienni 2010-2011; és necessari, per tant, l'elaboració d'un nou
pla.
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És per aquest motiu que el Grup Socialista de les Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a elaborar
abans del final de l'any 2011 el Pla d'Infraestructures Educatives
2012-2013.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears que el nou
Pla d'Infraestructures Educatives 2012-2013 tengui en compte,
a més dels criteris d'increment de la població, de saturació dels
centres existents, d'obsolescència dels edificis existent, etc.,
criteris també d'equilibri entre les necessitats existents a les
quatre illes.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2264/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica (VII). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol
de 2011).
Quin ha estat el cost dels desplaçaments de les persones
que s'han desplaçat per rebre atenció mèdica( realització de
proves complementàries, consultes externes o rebre
tractaments) des de Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera
a hospitals de referència a la Península Ibèrica, mitjançant l'
aplicació del Decret 42/2010, de 5 de març, total i per illes,
durant el 2010 i durant els primers 6 mesos de 2011?
Cost dels trasllats a hospitals de la Península 2010-2011
Núm. de trasllats

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el marc de la Comissió d'Educació,
Cultura i Esports del Parlament el Pla d'Infraestructures 20122013.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar convenis amb els ajuntaments de les Illes
Balears que especifiquin les actuacions de manteniment dels
centres educatius de primària que han de portar a terme
cadascuna de les administracions competents en cada municipi.

Origen

2010

gener-març 2011

Mallorca
Eivissa
Menorca
Formentera

1.710.602
258.495
196.488
9.035

297.536
77.645
61.635
3.404

Total a Península

2.174.619

440.219

Font: Consulta SAP a 29 juliol 2011
Cost pacients i acompanyants

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

Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
C)

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 2263/11 i 2267/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
desplaçaments per rebre atenció mèdica (VIII i IX). (BOPIB
núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quantes persones de Formentera, Eivissa i Menorca han
anulAlat cita per rebre atenció mèdica (realització de proves
complementàries, consultes externes o rebre tractaments) a
l'hospital de referència de les Illes Balears, i quantes persones
de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca han anulAlat cita
per rebre atenció mèdica a hospitals de referència de la
Península Ibèrica, per no poder avançar el pagament de les
despeses, durant l'any 2010, total i per illes?
En relació a aquesta solAlicitud d'informació no existeix cap
font que reculli el motiu pel qual els pacients deixen d'acudir a
una cita.
Palma, 23 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

A la Pregunta RGE núm. 2354/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa Red
Rural. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
En quin estat es troben els projectes de les Illes Balears
subvencionats a través del programa Red Rural?
1. Alguns d'ells en revisió de documentació per procedir al seu
pagament.
2. Altres no es podran executar per renúncia dels seus
beneficiaris a dur-lo a terme.
3. Altres tampoc no es podran executar perquè els doblers
destinats no s'incorporaren als pressuposts en el moment que
s'havia de fer (durant l'any 2010 i el primer semestre de 2011).
4. I, finalment, d'altres s'intentaran executar si el MARM amplia
els terminis de justificació, ja que va enviar els doblers a finals
de juny del 2011, amb la condició de justificar tota la despesa
a finals de setembre de 2011 i no hi havia a la data cap
expedient de conveni o acord per executar els projectes.
Palma, 19 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació

•
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D)
A la Pregunta RGE núm. 2365/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a efectes del
Pla de sanejament (VIII). (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de
2011).
Mantindrà la Conselleria de Presidència les ordres de
subvenció per escoles de formació d'educadors de temps
lliure?
Tot el tema de subvencions està es fase d'estudi i tot
dependrà del pressupost per a l'any vinent.
Palma, 14 de setembre de 2011
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats;
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
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Grups d'educació primària: 36.
Places d'educació primària: 900.

Sant Lluís:
• Grups educació infantil: 9.
• Places educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.
Es Castell:
• Grups educació infantil: 7.
• Places educació infantil: 175.
• Grups d'educació primària: 7.
• Places d'educació primària: 175.
Maó:
•
•
•
•

Grups educació infantil: 43.
Places educació infantil: 1075.
Grups d'educació primària: 43.
Places d'educació primària: 1075.

E)
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

A les Preguntes RGE núm. 2482/11, 2483/11, 2485/11 a
2489/11 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, relatives a previsió de la necessitat de places
d'educació infantil i primària als municipis de Ferreries, Es
Mercadal. Es Migjorn Gran, Ciutadella, Sant Lluís, Es Castell
i Maó per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de
2011).

F)

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària
als municipis esmentats per al curs 2011-2012?

A la Pregunta RGE núm. 2484/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a previsió
de la necessitat de places d'educació infantil i primària d'Alaró
per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombres real de places és de:
Ferreries:
• Grups educació infantil: 9.
• Places educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.

Ordre de Publicació

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària
d'Alaró per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places per al municipi d'Alaró és de:
• Grups educació infantil: 9.
• Places educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.

Es Mercadal:
• Grups educació infantil: 7.
• Places educació infantil: 175.
• Grups d'educació primària: 7.
• Places d'educació primària: 175.
Es Migjorn Gran:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.
Ciutadella:
• Grups educació infantil: 36.
• Places educació infantil: 900.

Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 2490/11, 2493/11, 2494/11 i
2497/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, relatives a previsió de la necessitat de places
d'educació secundària als municipis de Ciutadella, d'Alaior, de
Ferreries i de Maó, per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 9, de
26 d'agost de 2011).
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Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació secundària als
municipis esmentats per al curs 2011-2012?

Alaior:
• Grups de batxillerat: 4.
• Places de batxillerat: 140.

Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.

Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

El nombre real de places és de:
I)
Ciutadella
• Grups educació secundària: 46.
• Places educació secundària: 1150.
Alaior:
• Grups educació secundària: 17.
• Places educació secundària: 425.
Ferreries:
• Grups educació secundària: 15.
• Places educació secundària: 375.
Maó:
• Grups educació secundària: 66.
• Places educació secundària: 1650.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

A les Preguntes RGE núm. 2492/11, 2495/11, 2496/11,
2498/11 i 2499/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Cristina Rita i Larrucea, relatives a previsió de la necessitat de
places d'educació secundària al municipi d'Es Mercadal, Es
Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell per al curs 2011-2012.
(BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació secundària als
municipis esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
D'altra banda la previsió de places d'educació secundària en
aquest municipi no s'ha dut a terme perquè els alumnes estan
adscrits a centres d'altres municipis.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 2491/11, 2500/11, 2502/11 i
2503/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, relatives a previsió de la necessitat de places de
batxillerat als municipis de Maó, Ferreries, Ciutadella i Alaior
per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als municipis
esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places és de:
Maó:
• Grups de batxillerat: 16,5.
• Places de batxillerat: 581.
Ferreries:
• Grups de batxillerat: 2.
• Places de batxillerat: 72.
Ciutadella:
• Grups de batxillerat: 10.
• Places de batxillerat: 352.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 2501/11, 2504/11 i 2505/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a previsió de la necessitat de places de batxillerat al
municipi d'Es Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell per al curs
2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als municipis
esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
D'altra banda la previsió de places d'educació secundària en
aquest municipi no s'ha dut a terme perquè els alumnes estan
adscrits a centres d'altres municipis.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació

•
•
•
•
•
•

K)
A les Preguntes RGE núm. 2509/11 a 2511/11 i 2516/11
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí,
relatives a previsió de necessitat de places de batxillerat als
municipis de Sant Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany,
Sant Josep de Sa Talaia i Eivissa. (BOPIB núm. 9, de 26
d'agost de 2011).
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Grups d'educació secundària: 13.
Places d'educació secundària: 125.
Grups educació infantil: 13.
Places educació infantil: 325.
Grups d'educació primària: 13.
Places d'educació primària: 325.

Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als municipis
esmentats per al curs 2011-2012?

Ordre de Publicació
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places és de:
Sant Joan de Labritja:
• Grups batxillerat: 3,5.
• Places batxillerat: 123.
Sant Antoni de Portmany:
• Grups batxillerat: 6.
• Places batxillerat: 212.
Sant Josep de Sa Talaia:
• Grups batxillerat: 12.
• Places batxillerat: 420.
Eivissa:
• Grups batxillerat: 19.
• Places batxillerat: 666.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 2512/11, 2515/11 i 2524/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i
Castell, relatives a previsió de la necessitat de places de
batxillerat , d'educació secundària i d'educació infantil i
primària a Formentera per al curs 2011-2012. (BOPIB núm.
9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat, d'educació
secundària i d'educació infantil i primària a Formentera per
al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places per al municipi de Formentera és
de:
•
•

Grups de batxillerat: 3.
Places de batxillerat: 106.

M)
A les Preguntes RGE núm. 2513/11, 2514/11 i 2517/11 a
2519/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, relatives a previsió de necessitat de places d'educació
secundària als municipis de Santa Eulària del Riu, Sant Josep
de Sa Talaia Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de
Labritja. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació secundària als
municipis esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places és de:
Santa Eulària del Riu:
• Grups d'educació secundària: 20.
• Places d'educació secundària: 500.
Sant Josep de Sa Talaia:
• Grups d'educació secundària: 32.
• Places d'educació secundària: 800.
Eivissa:
• Grups d'educació secundària: 76.
• Places d'educació secundària: 1.900.
Sant Antoni de Portmany:
• Grups d'educació secundària: 29.
• Places d'educació secundària: 725.
Sant Joan de Labritja:
• Grups d'educació secundària: 15.
• Places d'educació secundària: 375.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 2520/11 a 2523/11 i 2525/11,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí,
relatives a previsió de necessitat de places d'educació infantil
i primària als municipis de Sant Joan de Labritja, Sant Josep
de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària del Riu
i Eivissa. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
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Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària
als municipis esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places és de:
Sant Joan de Labritja:
• Grups d'educació infantil: 7.
• Places d'educació infantil: 175.
• Grups d'educació primària: 7.
• Places d'educació primària: 175.
Sant Josep de Sa Talaia:
• Grups d'educació infantil: 27.
• Places d'educació infantil: 675.
• Grups d'educació primària: 27.
• Places d'educació primària: 675.
Sant Antoni de Portmany:
• Grups d'educació infantil: 33.
• Places d'educació infantil: 825.
• Grups d'educació primària: 33.
• Places d'educació primària: 825.
Santa Eulària del Riu:
• Grups d'educació infantil: 44.
• Places d'educació infantil: 1.100.
• Grups d'educació primària: 44.
• Places d'educació primària: 1.100.
Eivissa:
• Grups d'educació infantil: 51.
• Places d'educació infantil: 1.275.
• Grups d'educació primària: 51.
• Places d'educació primària: 1.275.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 2526/11 a 5552/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell,
relatives a previsió de la necessitat de places d'educació
infantil i primària a diversos municipis de Mallorca per al curs
2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als diversos
municipis de Mallorca per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.

El nombre real de places és de:
Son Servera:
• Grups educació infantil: 18.
• Places educació infantil: 450.
• Grups d'educació primària: 18.
• Places d'educació primària: 450.
Valldemossa:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.
Vilafranca de Bonany:
• Grups educació infantil: 6.
• Places educació infantil: 150.
• Grups d'educació primària: 6.
• Places d'educació primària: 150.
Sencelles:
• Grups educació infantil: 5.
• Places educació infantil: 125.
• Grups d'educació primària: 5.
• Places d'educació primària: 325.
Selva:
•
•
•
•

Grups educació infantil: 6,5.
Places educació infantil: 163.
Grups d'educació primària: 6,5.
Places d'educació primària: 163.

Ses Salines:
• Grups educació infantil: 6.
• Places educació infantil: 150.
• Grups d'educació primària: 6.
• Places d'educació primària: 150.
Santanyí:
• Grups educació infantil: 19.
• Places educació infantil: 475.
• Grups d'educació primària: 19.
• Places d'educació primària: 475.
Sineu:
• Grups educació infantil: 6.
• Places educació infantil: 150.
• Grups d'educació primària: 6.
• Places d'educació primària: 150.
Sóller:
• Grups educació infantil: 16.
• Places educació infantil: 400.
• Grups d'educació primària: 16.
• Places d'educació primària: 400.
Sant Llorenç des Cardassar:
• Grups educació infantil: 15.
• Places educació infantil: 375.
• Grups d'educació primària: 15.
• Places d'educació primària: 375.
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Sant Joan:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.

Puigpunyent:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.

Santa Eugènia:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.

Manacor:
• Grups educació infantil: 58.
• Places educació infantil: 1.450.
• Grups d'educació primària: 58.
• Places d'educació primària: 1.450.

Sa Pobla:
• Grups educació infantil: 19.
• Places educació infantil: 475.
• Grups d'educació primària: 19.
• Places d'educació primària: 475.

Llucmajor:
• Grups educació infantil: 44.
• Places educació infantil: 1.100.
• Grups d'educació primària: 44.
• Places d'educació primària: 1.100.

Santa Margalida:
• Grups educació infantil: 16.
• Places educació infantil: 400.
• Grups d'educació primària: 16.
• Places d'educació primària: 400.

Mancor de la Vall:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.

Santa Maria del Camí:
• Grups educació infantil: 10.
• Places educació infantil: 250.
• Grups d'educació primària: 10.
• Places d'educació primària: 250.

Llubí:
•
•
•
•

Petra:
•
•
•
•

Grups educació infantil: 5.
Places educació infantil: 125.
Grups d'educació primària: 5.
Places d'educació primària: 125.

Maria de la Salut:
• Grups educació infantil: 3.
• Places educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.

Muro:
•
•
•
•

Grups educació infantil: 9.
Places educació infantil: 225.
Grups d'educació primària: 9.
Places d'educació primària: 225.

Marratxí:
• Grups educació infantil: 43.
• Places educació infantil: 1.075.
• Grups d'educació primària: 43.
• Places d'educació primària: 1.075.

Pollença:
• Grups educació infantil: 21.
• Places educació infantil: 525.
• Grups d'educació primària: 21.
• Places d'educació primària: 525.

Grups educació infantil: 4.
Places educació infantil: 100.
Grups d'educació primària: 4.
Places d'educació primària: 100.

Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Montuïri:
• Grups educació infantil: 5.
• Places educació infantil: 125.
• Grups d'educació primària: 5.
• Places d'educació primària: 125.
Porreres:
• Grups educació infantil: 9.
• Places educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.

P)
A les Preguntes RGE núm. 2553/11 a 2562/11, 2564/11 a
2571/11 i 2573/11 a 2576/11 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de
necessitat de places d'educació infantil i primària a diversos
municipis de Mallorca. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària
als municipis de Mallorca per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.

546

BOPIB núm. 17 - 21 d'octubre de 2011

El nombre real de places és de:
Fornalutx:
• Grups d'educació infantil: 1.
• Places d'educació infantil: 25.
• Grups d'educació primària: 1.
• Places d'educació primària: 25.
Felanitx:
• Grups d'educació infantil: 26.
• Places d'educació infantil: 650.
• Grups d'educació primària: 26.
• Places d'educació primària: 650.
Inca:
•
•
•
•

Grups d'educació infantil: 44.
Places d'educació infantil: 1.100.
Grups d'educació primària: 44.
Places d'educació primària: 1.100.

Estellencs:
• Grups d'educació infantil: 0,6.
• Places d'educació infantil: 13.
• Grups d'educació primària: 0,6.
• Places d'educació primària: 13.
Lloret de Vistalegre:
• Grups d'educació infantil: 3.
• Places d'educació infantil: 75.
• Grups d'educació primària: 3.
• Places d'educació primària: 75.
Lloseta:
• Grups d'educació infantil: 9.
• Places d'educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.
Costitx:
• Grups d'educació infantil: 2.
• Places d'educació infantil: 50.
• Grups d'educació primària: 2.
• Places d'educació primària: 50.
Consell:
• Grups d'educació infantil: 6.
• Places d'educació infantil: 150.
• Grups d'educació primària: 6.
• Places d'educació primària: 150.
Deià:
•
•
•
•

Grups d'educació infantil: 1.
Places d'educació infantil: 25.
Grups d'educació primària: 1.
Places d'educació primària: 25.

Capdepera:
• Grups d'educació infantil: 12.
• Places d'educació infantil: 300.
• Grups d'educació primària: 12.
• Places d'educació primària: 300.

Esporles:
• Grups d'educació infantil: 6.
• Places d'educació infantil: 150.
• Grups d'educació primària: 6.
• Places d'educació primària: 150.
Bunyola:
• Grups d'educació infantil: 9.
• Places d'educació infantil: 225.
• Grups d'educació primària: 9.
• Places d'educació primària: 225.
Calvià:
• Grups d'educació infantil: 53.
• Places d'educació infantil: 1.325.
• Grups d'educació primària: 53.
• Places d'educació primària: 1.325.
Búger:
• Grups d'educació infantil: 1.
• Places d'educació infantil: 25.
• Grups d'educació primària: 1.
• Places d'educació primària: 25.
Campanet:
• Grups d'educació infantil: 5.
• Places d'educació infantil: 125.
• Grups d'educació primària: 5.
• Places d'educació primària: 125.
Campos:
• Grups d'educació infantil: 11.
• Places d'educació infantil: 275.
• Grups d'educació primària: 11.
• Places d'educació primària: 275.
Artà:
•
•
•
•

Grups d'educació infantil: 13.
Places d'educació infantil: 325.
Grups d'educació primària: 13.
Places d'educació primària: 325.

Ariany:
• Grups d'educació infantil: 2.
• Places d'educació infantil: 50.
• Grups d'educació primària: 2.
• Places d'educació primària: 50.
Andratx:
• Grups d'educació infantil: 16.
• Places d'educació infantil: 400.
• Grups d'educació primària: 16.
• Places d'educació primària: 400.
Algaida:
• Grups d'educació infantil: 7.
• Places d'educació infantil: 175.
• Grups d'educació primària: 7.
• Places d'educació primària: 175.

BOPIB núm. 17 - 21 d'octubre de 2011
Binissalem:
• Grups d'educació infantil: 12.
• Places d'educació infantil: 300.
• Grups d'educació primària: 12.
• Places d'educació primària: 300.
Alcúdia:
• Grups d'educació infantil: 23.
• Places d'educació infantil: 575.
• Grups d'educació primària: 23.
• Places d'educació primària: 575.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Son Servera:
• Grups de batxillerat: 3,5.
• Places de batxillerat: 123.
Sóller:
• Grups de batxillerat: 4.
• Places de batxillerat: 140.
Artà:
• Grups de batxillerat: 5,5.
• Places de batxillerat: 193.
Santanyí:
• Grups de batxillerat: 3.
• Places de batxillerat: 106.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 2563/11 i 2572/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell,
relatives a previsió de la necessitat de places d'educació
infantil i primària als municipis d'Escorca i Ariany per al curs
2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària
als municipis esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
D'altra banda la previsió de places d'educació secundària en
aquest municipi no s'ha dut a terme perquè els alumnes estan
adscrits a centres d'altres municipis.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 2581/11 a 2583/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell,
relatives a previsió de la necessitat de places de batxillerat als
municipis de Valldemossa, Banyalbufar i Vilafranca de Bonany
per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als municipis
esmentats per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
D'altra banda la previsió de places d'educació secundària en
aquest municipi no s'ha dut a terme perquè els alumnes estan
adscrits a centres d'altres municipis.
Palma, 9 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 2579/11 a 2580/11 i 2584/11 a
2585/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, relatives a previsió de necessitat de places de
batxillerat a diversos municipis de Mallorca. (BOPIB núm. 9,
de 26 d'agost de 2011).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places de batxillerat als municipis de
Mallorca per al curs 2011-2012?
Aquesta conselleria s'ha limitat a complir amb la
planificació de places establertes per l'anterior equip. La
previsió de places per a un curs acadèmic es fa amb un curs
d'antelació aproximadament a partir del mes de febrer.
El nombre real de places és de:
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Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2889/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a nou sistema
tarifari ferroviari. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).
En declaracions en la roda de premsa subsegüent al consell
de Govern del divendres, 2 de setembre es va anunciar la
implantació d'un nou sistema tarifari del transport ferroviari,
ens pot avançar el Sr. Conseller els principals trets d'aquest
nou sistema tarifari?
A un estudi econòmic realitzat per SFM i el Consorci de
Transports de Mallorca, es va decretar que el nombre de
persones que diàriament utilitzen el tren o el metro deixen uns
ingressos inferiors als que cabria esperar. A partir d'aquí es
detecta per què succeeix això:
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• Un usuari que pugi a una estació que anomenem oberta (sense
barreres), a un viatge en el qual per la raó que sigui el revisor no
ha pogut validar el bitllet, pot baixar en algunes estacions i
sortir sense pagar, no perquè no vulgui pagar, sinó perquè no
pot pagar, perquè no té on pagar.
• No existeix cap control sobre l'expedició i l'ús de les targetes
bonificades i reduïdes, i aquestes poden usar-se caducades o
sense que la persona en sigui el titular.
• Una targeta reduïda permet obtenir bitllets individuals. Doncs
bé, el que hem denominat "Nou Sistema Tarifari" es refereix a
la correcció d'aquestes pràctiques, l'objectiu n'és que tots els
usuaris hagin de passar la targeta o el bitllet, bé a la entrada, bé
a la sortida, així com no permetre l'ús de targetes caducades o
l'ús indegut de targetes reduïdes. I aquesta no és una qüestió
menor, s'ha establert que la reducció d'ingressos pot arribar als
700.000 euros anuals.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant el Ple de la cambra, pel procediment
d'urgència, per a la Proposició no de llei RGE núm. 3743/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3864/11,
presentat pel Grup arlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a inici de les obres del
Parc Bit de Menorca (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre
d'enguany), es tramiti davant el Ple de la cambra i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament del
Parlament i amb la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, pel procediment d'urgència.

Palma, a 21 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 3012/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de
l'Ibsalut. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre de la cambra, a
disposició dels senyors diputats i de les senyores diputades.

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2074/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3882/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a situació econòmica
de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 7, de 22 de juliol
d'enguany.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple RGE núm. 3861/11 per la RGE núm.
3894/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2011, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
Pregunta RGE núm. 3861/11, del diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a situació econòmica per la Pregunta RGE
núm. 3894/11, del mateix diputat, relativa a figura del delegat
del Govern a Formentera, ambdues publicades en aquest
BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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