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2621/11, 2622/11, 2625/11, 2627/11, 2629/11 i 2687/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a
previsió de la necessitat de places de batxillerat als municipis de Sineu, Sa Pobla, Santa Margalida, Marratxí, Muro, Pollença, Llucmajor,
Manacor, Felanitx, Inca, Calvià, Capdepera, Campos, Andratx, Binissalem, Alcúdia  i Palma per al curs 2011-2012.
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Maria de la Salut, Mancor de la Vall, Fornalutx, Lloseta, Lloret de Vistalegre, Costitx, Consell, Deià, Estellencs, Esporles, Escorca,
Bunyola, Campanet, Ariany, Algaida, Búger i Alaró  per al curs 2011-2012. 599

D) A les Preguntes RGE núm. 2635/11, 2641/11 a 2643/11, 2647/11 a 2649/11, 2651/11, 2652/11, 2654/11, 2656/11, 2658/11,
2659/11, 2661/11, 2666/11, 2668/11, 2671/11, 2673/11, 2674/11, 2678/11, 2680/11, 2682/11, 2684/11, 2685/11 i 2689/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de la necessitat de places de d'educació secundària als municipis
de Son Servera, Santanyí, Sineu, Sóller, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Pollença, Porreres, Muro, Sa Pobla, Manacor,
Llucmajor, Marratxí, Inca, Escorca, Esporles, Felanitx, Calvià, Campos, Artà, Andratx, Binissalem, Alcúdia, Alaró i Palma, per al curs
2011-2012. 599

E) A les Preguntes RGE núm. 2636/11 a 2640/11, 2644/11 a 2646/11, 2650/11, 2653/11, 2655/11, 2657/11, 2660/11, 2662/11 a
2665/11, 2667/11, 2669/11, 2670/11, 2672/11, 2675/11 a 2677/11, 2679/11, 2681/11, 2683/11 i 2686/11, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de la necessitat de places d'educació secundària als municipis de Valldemossa,
Vilafranca de Bonany, Sencelles, Selva, Ses Salines, Sant Llorenç, Santa Eugènia, Sant Joan, Petra, Puigpunyent, Mancor de la Vall,
Maria de la Salut, Montuïri, Lloret de Vistalegre, Fornalutx, Lloseta, Llubí, Deià, Consell, Estellencs, Campanet, Bunyola, Capdepera,
Costitx, Ariany, Banyalbufar, Algaida i Búger per al curs 2011-2012. 600

F) A la Pregunta RGE núm. 2688/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a previsió de la
necessitat de places d'educació infantil i primària  al municipi de Palma per al curs 2011-2012. 601

G) A la Pregunta RGE núm. 2725/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de la necessitat
de places d'educació infantil i primària  al municipi d'Alaior per al curs 2011-2012. 601

H) A la Pregunta RGE núm. 2848/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a especialitats mèdiques
que es desplaçaran. 601

I) A la Pregunta RGE núm. 2856/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de persones, per
cada especialitat, ateses per metges especialistes. 601

J) A la Pregunta RGE núm. 2858/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inici dels desplaçaments
de metges especialistes. 602

K) A la Pregunta RGE núm. 2859/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre i freqüències de
metges especialistes desplaçats. 602

L) A la Pregunta RGE núm. 2864/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments de metges
especialistes. 602

M) A la Pregunta RGE núm. 2881/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per enfrontar les llistes
d'espera. 602

N) A la Pregunta RGE núm. 2897/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Consorci Platja
de Palma (2). 602

O) A la Pregunta RGE núm. 2898/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Consorci Platja
de Palma (3). 603

P) A la Pregunta RGE núm. 2899/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Consorci Platja
de Palma (1). 603

Q) A la Pregunta RGE núm. 2940/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a jubilacions al curs
2011-2012. 603

R) A la Pregunta RGE núm. 2942/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a dimissió de la
delegada territorial d'Educació a Eivissa. 603

S) A la Pregunta RGE núm. 2948/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obligacions reconegudes
i vençudes pendents de pagament. 603
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3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE núm.
3557/11, 3559/11, 3561/11 i 3562/11. 604

B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans de les proposicions no de llei davant el Ple RGE núm. 2282/11
i 2359/11. 604

C) Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 3074/11. 604
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2011, aprovà la Llei de modificació de la Llei
5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

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

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

Article únic

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

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

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

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

"Article 6
Elecció, designació i nomenament dels membres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinquè. Se suprimeix la disposició transitòria segona.

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

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

Disposició final

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

A la seu del Parlament, a 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
18 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2276/11, relativa a
reconeixement de la figura dels business angel i ajudes fiscals
per a l'ajuda al desenvolupament de projectes per part
d'emprenedors, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

l'Estat i el Govern de les Illes Balears a reconèixer l'important
paper que juguen els Business Angel a l'hora de posar en
funcionament projectes d' emprenedors que no poden accedir a
altre tipus de finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a impulsar les mesures en normativa fiscal necessàries per tal de
regular la figura dels anomenats Business Angel a fi que les
seves aportacions es vegin afavorides i d'aquesta forma puguin
jugar un paper rellevant a l'hora de finançar projectes dels
emprenedors, per poder desenvolupar els seus projectes."

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2075/11, relativa a política
d'austeritat del Govern de les Illes Balears, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

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

i la seva satisfacció per la reducció de conselleries i direccions
generals que ha suposat la constitució del nou govern i constata
l'esforç i l'estalvi pressupostari que suposa aquesta mesura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb polítiques d'austeritat i reducció
de la despesa pública."

A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3474/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
econòmica.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socías i l'Hble. Sr. José Ignacio Aguiló i
Fuster.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3846/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte del tren de Llevant.
(BOPIB núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3850/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gasoductes a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3848/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques (II).
(BOPIB núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3852/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a devolució de 78.000 euros al
Ministeri de Sanitat. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 17, de 21 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 25 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 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3847/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques (I). (BOPIB núm.
17, de 21 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 25 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 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3851/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recuperació de torrents a Eivissa. (BOPIB
núm. 17, de 21 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 25 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 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 17, de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3854/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció turística de les Illes.
(BOPIB núm. 17, de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3858/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques (III).
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).
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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 25 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 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3863/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a interconnexió de la dessaladora
de Vila i la de Sant Antoni. (BOPIB núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3849/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions silencioses. (BOPIB
núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3855/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de model de descomptes
a residents. (BOPIB núm. 17, de 21 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3857/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute amb les entitats
financeres de l'IBAVI. (BOPIB núm. 17, de 21 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 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta 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 la
figura del delegat del Govern a Formentera. (BOPIB núm. 17,
de 21 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3859/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques
(IV). (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 18 -  28 d'octubre de 2011 567

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

d'octubre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 3766/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a transferències de competències als consells insulars.(BOPIB
núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de suport al corredor ferroviari

del Mediterrani.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2011, s'aprovà la declaració institucional
esmentada que es transcriu a continuació:

Declaració institucional de suport 
al corredor ferroviari del Mediterrani

Al llarg de la història les xarxes de comunicació han estat
elements claus en el desenvolupament de les societats
avançades, i les ciutats d’Andalusia, Regió de Múrcia,
Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears no han estat
alienes a això. 

En el present segle i en el futur el progrés econòmic
continuarà depenent de les activitats del comerç internacional,
per això és imprescindible disposar d’unes connexions
ferroviàries d’alta velocitat per a passatgers així com una
plataforma de mercaderies d’àmbit europeu, respectuoses amb
el medi ambient i compromeses amb una política energètica
sostenible i responsable. 

El Corredor Mediterrani és un dels eixos essencials i
prioritaris per a la cohesió d’Europa i d’Espanya i per als
territoris de les esmentades comunitats autònomes, i la garantia
d’una correcta connexió del vell continent amb el gran eix del
comerç mundial que uneix l’Extrem Orient amb el continent
americà. 

El Corredor Mediterrani i el desenvolupament de les seves
infraestructures signifiquen un impuls, tant per a la generació
d’ocupació estable i de qualitat com per a la productivitat i la
competitivitat de les seves empreses en un eix que és, i ha de
continuar sent, un dels principals motors econòmics d’Europa.

El Corredor Mediterrani és, a més del trajecte més ràpid per
arribar a les regions centrals d’Europa i pel qual discorre el
major trànsit de mercaderies de la Península Ibèrica, el que
aporta un major potencial de creixement i competitivitat en el
conjunt d’Espanya. El seu valor estratègic és determinant per a
la Unió Europea, ja que uniria els dos fronts portuaris més
importants d’Europa: Mediterrani Occidental i Mar del Nord.
La situació estratègica dels ports existents en aquestes
comunitats autònomes canalitzaria el trànsit que reduiria la seva
arribada al cor d’Europa. 

Un altre dels grans avantatges associats al Corredor
Mediterrani és l’estalvi energètic, l’eficiència i la major
utilització d’energies renovables, la qual cosa permetria avançar
cap a una Europa més sostenible. Es reduirien les emissions
anuals de CO2 en gairebé 800.000 tones, una actuació prioritària
enfront del canvi climàtic. 

Les esmentades comunitats autònomes, al costat de les Illes
Balears, representen el 42% de la població nacional, el 41% del
producte interior brut nacional, el 55% de la producció
industrial, el 60% de les exportacions, el 65% del trànsit
marítim i el 70% del turisme; per això, no seria comprensible
que no s’inclogués íntegrament a la Xarxa Central Transeuropea
de Transport. 

El passat 16 de març el Ministeri de Foment va presentar
l’estudi tècnic del Corredor Mediterrani com la línia ferroviària
nacional transversal de 1.300 quilòmetres transcorrent per les
quatre esmentades comunitats autònomes, onze províncies,
unint les seves grans ciutats, accedint als seus ports, nodes
logístics i grans centres industrials amb un horitzó de l’any 2020
plenament operatiu, excepte el tram Almeria-Algesires-Cadis
que figurava sense planificació temporal com a corredor en
estudi. Per això preocupa que el Corredor Ferroviari del
Mediterrani no sigui inclòs a la Xarxa Central Transeuropea de
Transports íntegrament sinó que només s’incorpori part de la
seva extensió, fins a València o Cartagena, la qual cosa
perjudicaria greument els interessos de les comunitats
autònomes esmentades i de les Illes Balears i, per tant,
d’Espanya i, fins i tot de la Unió Europea.

En defensa del Corredor Mediterrani han estat moltes les
resolucions aprovades als parlaments de les diferents comunitats
autònomes, així com mocions municipals i declaracions
institucionals, en les quals es feia una crida perquè s’inclogui
aquest íntegrament com a projecte prioritari de la Xarxa Central
Transeuropea de Transport (Core Network), destacant també les
accions realitzades sobre aquest tema per FERRMED.

Finalment, cal destacar que el Corredor Mediterrani, com a
element vertebrador, social i econòmic de primer ordre, és un
instrument vital per a la dinamització dels diferents sectors
econòmics i industrials, especialment de l’agroalimentari i del
turístic.
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Per tot això, el Parlament de les Illes Balears declara el seu
suport ferm al Corredor Ferroviari del Mediterrani així com al
fet que sigui declarat projecte prioritari per la Unió Europea i
inclòs, en tota la seva extensió, a la Xarxa Central Transeuropea
de Transports (Core Network) realitzant-se totes les inversions
necessàries per a això.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Procediment de lectura única per a la Proposició de llei

RGE núm. 3618/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre de 2011, aprovà, per assentiment, que la proposició de
llei esmentada, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
del Consell Consultiu de les Illes Balears, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca (publicada al BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011)
es tramités pel procediment de lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 1827/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Mallorca, relativa a copagament sanitari. (BOPIB núm. 6, de 8
de juliol 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 2069/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Mallorca, relativa
a desplaçaments a l'hospital de referència. (BOPIB núm. 7, de
22 de juliol 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 2079/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets dels
consumidors. (BOPIB núm. 6, de 8 de juliol 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 2083/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
obert a entitats que han aplicat clàusules abusives. (BOPIB núm.
6, de 8 de juliol 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 19 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 2085/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
consum de l'aeroport. (BOPIB núm. 6, de 8 de juliol 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2011, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1829/11 i
1832/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatives
a drets dels menors i a justícia juvenil. (BOPIB núm. 6, de 8 de
juliol de 2011).

Les 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2011, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1830/11 i
1838/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatives
a atenció dels serveis socials i a Pla estratègic de serveis socials.
(BOPIB núm. 6, de 8 de juliol de 2011).

Les 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2011, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1828/11,
1833/11 i 1836/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relatives a inversions en serveis socials, a suport a la
dependència i a atenció a les persones amb discapacitat.
(BOPIB núm. 6, de 8 de juliol de 2011).

Les 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2011, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1834/11,
1835/11 i 1837/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relatives a suport a les famílies i a prestacions per a
colAlectius vulnerables. (BOPIB núm. 6, de 8 de juliol de 2011).

Les 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 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2813/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a compliment del conveni ferroviari. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2890/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a recomanacions de la Missió Ramsar sobre la zona de Son
Bosch a l'Albufera de Mallorca. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3085/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Comissió balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 13, de 23 de
setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del director de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, atès que desenvoluparà de forma transitòria la
direcció general de l'ens durant els propers sis mesos (RGE
núm. 2739/11).

A la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2011, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, que
exerceix les funcions de director de l'EPRTVIB, qui,
acompanyat del subdirector de l'ens, de la secretària general i
directora de l'Assessoria de l'ens, de la subdirectora
d'Informatius IB3 i de la cap de Gabinet de la Conselleria de
Presidència, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2336/11.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2011, es retirà la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a presentació del projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Acord sobre les modificacions pressupostàries del Servei de

Salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 6465/10).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2011, es
pronuncià sobre les modificacions pressupostàries del Servei de
Salut de les Illes Balears i adoptà l'acord que es transcriu:
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"Autoritzar les modificacions pressupostàries del Servei de
Salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 6465/10), en
aplicació de l'article 8 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2010."

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2011.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

C)
Debat de la Memòria de la Fiscalia de la comunitat

autònoma de les Illes Balears de 2010 (escrit RGE núm.
2684/10).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de
2011, es presentà i debaté la Memòria de la Fiscalia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa 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 19 d'octubre de
2011, després d'alterar l'ordre del dia de la comissió per tal de
poder procedir a l'elecció del secretari o de la secretària de la
mesa, quedà proclamada com a tal, per assentiment, la diputada
Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva, del Grup Parlamentari
Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa de

la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

A la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2011, quedà
proclamada secretari de la mesa, per unanimitat, el diputat Hble.
Sr. Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de l'escrit RGE núm. 2395/11.

A la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2011, es retirà l'escrit
esmentat, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicitava que el president del
Parlament recaptàs amb urgència la presència del Sr. Antoni
Gómez i Pérez, conseller de Presidència, per tal de donar
explicacions sobre el nomenament del director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2011, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3916/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de consultes populars per via de
referèndum de les Illes Balears.

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb allò que preveu l'article 130 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, presenta la
següent 
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE CONSULTES POPULARS
PER VIA DE REFERÈNDUM 

DE LES ILLES BALEARS

PREÀMBUL

I

La desmotivació política, l'allunyament dels ciutadans dels
afers públics i la baixa participació electoral, són fenòmens
creixents que comporten el perill que amplis sectors socials
quedin al marge de la democràcia representativa, justament
quan més ha augmentat el nivell educatiu, econòmic, i
d'integració social, quan més expressions d'opinió pròpia i debat
floreixen a Internet, i quan més i més persones participen
activament en qüestions d'interès general per via d'entitats
cíviques, d'ONG, plataformes i manifestacions, tot sovint en
defensa de l'adopció de mesures concretes. Potser no és tant la
participació ciutadana la que està en crisi com la vitalitat d'un
sistema polític i electoral que no dóna prou joc al ciutadà.

Calen mesures per superar aquesta evolució, una d'elles és
l'obligada per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: les
consultes populars.

El referèndum, que és una de les formes de consulta popular,
és una fórmula de democràcia directa que suposa l'exercici del
dret a decidir de la ciutadania sobre qüestions de transcendència
pública. En els països on es practiquen sovint (USA, Suïssa,
Baviera ... ) no ha minvat la força, influència i confiança en els
representants polítics i les seves institucions, al contrari; i és
mostra de democràcies consolidades.

La Constitució, més enllà del dret general dels ciutadans a
la participació en els afers públics, (article 23), contempla
específicament les consultes populars, que estan regulades en
legislació orgànica espanyola de referèndums estatals i
municipals, i a l'autonòmica de referèndums municipals. El nou
Estatut obliga ara a fer una llei de referèndums de les Illes
Balears, que inclogui la iniciativa popular per a convocar-los,
cosa que permet aprofundir en la democràcia per via directa i
crida el poble, titular de la sobirania, a intervenir a la presa de
decisions i a l'exercici del poder polític.

II

L'article 31.10 de l'Estatut estableix que correspon a les Illes
Balears la competència de desenvolupament legislatiu i
l'execució per a l'establiment del sistema de consultes populars
a l'àmbit de les Illes Balears, de conformitat amb les lleis a què
fan referència l'apartat 3 de l'article 92 i el número 32 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

En aquest marc competencial es planteja l'establiment, a
través d'aquesta llei, del règim jurídic, el procediment,
l'acompliment i la convocatòria de les consultes populars per via
de referèndum en l'àmbit de les Illes Balears, en l'àmbit insular
i en l'àmbit municipal. L'autorització d'aquestes consultes
populars, per expressa reserva constitucional, queda dins l'àmbit
competencial de l'Estat en compliment de l'article 149.1.32.
Igualment, les previsions d'aquesta llei sobre les consultes
populars per via de referèndum a les Illes Balears ha de
respectar les previsions de la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de
gener, que regula les diferents modalitats de referèndum, i la

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.

La llei defineix tres àmbits de les consultes populars per via
de referèndum: les consultes populars que es promoguin en
l'àmbit de les Illes Balears, les que es promoguin en l'àmbit
illenc i les que es promoguin en l'àmbit municipal.

S'ha definit que l'objecte de les consultes són aquelles
qüestions polítiques de transcendència especial per la ciutadania
en l'àmbit de les competències de la Comunitat autònoma o dels
municipis i sobre les competències indirectes, sobre les quals el
la Comunitat autònoma compta amb capacitat de proposició
legislativa. La llei reconeix la iniciativa per promoure
referèndums a les institucions públiques, el Govern, el
Parlament, els consells insulars i els municipis, però també a la
ciutadania, aprofundint a dotar la societat d'instruments de
participació i de democràcia activa. En aquesta línia, es preveu
que el resultat del referèndum sigui decisori, sempre que la
participació superi el 50% del cens electoral, i que l'executiu
afectat haurà de comparèixer davant l'assemblea respectiva per
dar compte sobre l'execució del resultat de la consulta.

III

Així doncs, la llei s'estructura en sis títols. El primer títol
està dedicat a les disposicions de caràcter general on es defineix
la consulta popular per via de referèndum com un instrument de
participació directa per determinar la voluntat del cos electoral
sobre qüestions polítiques de transcendència especial amb les
garanties pròpies del procediment electoral. També s'estableix
l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la llei, així com es defineix el
cos electoral i es delimita l'abast de l'objecte de les consultes
populars per via de referèndum.

El títol II regula les consultes populars per via de
referèndum d'àmbit de les Illes Balears i es divideix en tres
capítols. Un primer capítol que defineix l'àmbit, objecte,
naturalesa i modalitats de les consultes populars, i el segon i
tercer capítol que desenvolupen les dues modalitat de consulta
popular, segons si la iniciativa prové del Govern, del Parlament
o dels consells. Així, les consultes populars iniciades pel
Govern de les Illes Balears, per una cinquena part dels diputats
i diputades o dos grups parlamentaris i per dos consells insulars
conformen les consultes populars d'iniciativa institucional
regulades pel capítol II. Les consultes populars promogudes per
la ciutadania són les denominades consultes populars
d'iniciativa popular i les regula el capítol III.

Pel que fa a la consulta d'iniciativa popular, es requereix que
la proposta vingui avalada pel 3% de la població a través d'un
procés de recollida de signatures.

El títol III regula les consultes populars per via de
referèndum d'àmbit insular que es divideix en tres capítols. El
primer capítol preveu les disposicions de caràcter general, això
és, l'àmbit, l'objecte, la naturalesa i les modalitats. La tramitació
per a la solAlicitud de l'autorització de la convocatòria també es
regula en aquest capítol perquè és comuna a les dues modalitat
de consulta popular que es preveuen el els capítol II i III.
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El capítol II desenvolupa les consultes populars d'iniciativa
institucional, que vol dir que han estat promogudes pel president
o la president o la majoria absoluta dels i les membres del Ple
del Consell de cada illa. La proposta de consulta popular, per ser
tramitada, haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels
consellers o conselleres electes. Finalment, el capítol III regula
les consultes populars d'iniciativa popular que són les
promogudes per un tant per cent determinat de la ciutadania
d'una illa segons el nombre total d'habitants que tengui.

El títol IV, que regula les consultes populars per via de
referèndum d'àmbit municipal, substitueix la regulació actual de
l'article 123 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears. Es divideix en tres capítols,
el primer conté les disposicions de caràcter general, això és,
l'àmbit, l'objecte, la naturalesa, les modalitats i, en aquest cas,
també, les matèries excloses de consulta per via de referèndum.
La tramitació de la solAlicitud de l'autorització de la
convocatòria també és regulada per aquest capítol, perquè és
comuna a les dues modalitats de consulta popular que
estableixen els capítols II i III.

El capítol II desenvolupa les consultes populars d'iniciativa
institucional, que són les que han estat promogudes pel batlle o
la batllessa o per una tercera part dels regidors de cada
municipi. La proposta de consulta popular, perquè sigui
tramitada, ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels
membres del ple municipal. Finalment, el capítol III regula les
consultes populars d'iniciativa popular, que són les promogudes
per un percentatge determinat dels veïns d'un municipi segons
el nombre total d'habitants d'aquest.

El títol V preveu el procediment de convocatòria i celebració
de les consultes populars per via de referèndum, tant en l'àmbit
de les Illes Balears i Pitiüses com en l'àmbit insular, un cop han
estat autoritzades per l'Estat. 

El títol VI regula els principis i les garanties de la utilització
dels mitjans electrònics en les consultes populars per via de
referèndum d'acord amb la Recomanació del Comitè de
Ministres del Consell d'Europa de 2004, relativa als estàndards
legals, operacionals i tècnics pel vot electrònic. Tot i haver-se
optat per recollir la matèria en un títol de l'articulat de la llei, no
s'amaga que la regulació prevista té vocació transitòria fins que
no sigui tractada amb caràcter general per la legislació electoral.

Finalment, es preveuen tres disposicions addicionals, una
disposició transitòria, una final i una disposició derogatòria.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

L'objecte de la llei és el desenvolupament legislatiu del
règim jurídic, el procediment, l'acompliment i la convocatòria
pel Govern de les Illes Balears, pels consells o pels ajuntaments,
en l'àmbit de les competències directes o indirectes que ostentin,
de les consultes populars per via de referèndum, d'acord amb el
que estableix l'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Article 2
Àmbit d'aplicació

Aquesta llei s'aplica a les consultes populars per via de
referèndum que promoguin les institucions públiques o la
ciutadania de les Illes Balears en exercici del dret de
participació reconegut per l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, en l'àmbit de les competències directes o indirectes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ajuntaments
sobre qüestions polítiques de transcendència especial per a la
ciutadania.

Article 3
Concepte

Als efectes d'aquesta llei, una consulta popular per via de
referèndum és un instrument de participació directa per
determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions
polítiques de transcendència especial amb les garanties pròpies
del procediment electoral.

Article 4
Modalitats de consultes populars per via de referèndum

Segons qui exerceix la iniciativa de la consulta popular
aquesta pot ser:

1. Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa
institucional.

2. Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa
popular.

Article 5
Cos electoral

Les persones titulars del dret de vot a les eleccions
autonòmiques, insulars o municipals, respectivament segons
l'àmbit de la consulta, d'acord amb la legislació aplicable en
cada àmbit són les que poden participar a un referèndum.

Article 6
Persones legitimades per signar

1. En tots els supòsits d'iniciativa popular de convocatòria de
referèndum, només poden signar la proposta de consulta les
persones majors d'edat que tenen la condició política de
ciutadans de les Illes Balears i estan privats del dret a vot.

2. En les consultes populars per via de referèndum d'àmbit
insular, els signants de la solAlicitud de consulta popular hauran
d'estar empadronats a un municipi de l'illa en què es proposa la
consulta.

3. En les consultes populars per via de referèndum d'àmbit
municipal només poden signar una proposta de consulta popular
les persones que estiguin empadronades al municipi on es
proposa la consulta.
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Article 7
Limitació en l'objecte de les consultes populars

1. L'objecte de les consultes populars, en cap cas, no pot anar en
detriment de les facultats reconegudes per la Constitució i
l'Estatut a les institucions de les Illes Balears.

2. No es pot formular una consulta popular que afecti un
projecte de llei o una proposició de llei que s'estigui tramitant al
Parlament.

Article 8
Documentació que acompanya la proposta de consulta

La proposta de consulta popular s'ha d'acompanyar de la
documentació següent:

1. El text de la pregunta, que s'ha d'expressar de forma clara
i inequívoca amb la finalitat que els i les votants es puguin
pronunciar en sentit positiu o negatiu.

2. Una memòria explicativa de les raons que aconsellen,
segons el promotor, la necessitat de la consulta popular i l'àmbit
competencial que té.

Article 9
Retirada de la proposta de consulta

El promotor de la consulta popular pot retirar-la, en qualsevol
moment de la tramitació anterior a la convocatòria.

Article 10
Nova formulació d'una consulta proposada o realitzada

1. Si la persona promotora retira la proposta de consulta
popular, no pot tornar a formular una altra consulta popular de
contingut igualo substancialment equivalent en el termini de 5
anys des de la data de formulació d'aquesta consulta.

2. Si la consulta ha estat celebrada i la qüestió objecte de la
consulta ha estat rebutjada pels ciutadans i ciutadanes, no es pot
tornar a formular una altra consulta popular sobre la mateixa
qüestió en el termini de 5 anys des de la data de celebració
d'aquesta consulta.

TÍTOL II
CONSULTES POPULARS PER VIA DE

REFERÈNDUM D'ÀMBIT DE LES
ILLES BALEARS

Capítol I
Disposicions generals

Article 11
Àmbit de la consulta

Aquest títol regula les consultes populars per via de referèndum
en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Article 12
Objecte de la consulta

L'objecte de les consultes populars per via de referèndum
d'àmbit de les Illes Balears són aquelles qüestions polítiques de
transcendència especial per a la ciutadania en l'àmbit de les
competències del Govern de les Illes Balears i de les matèries
sobre les quals el Govern té capacitat de proposició legislativa,

inclosa la reforma constitucional, d'acord amb els articles 87 i
166 de la Constitució Espanyola.

En aquest darrer cas, la pregunta que sigui objecte del
referèndum s'ha de referir a autoritzar o demanar que el Govern
de les Illes Balears promogui les reformes constitucionals, les
legals o les mesures adients davant la institució que ostenti la
competència i amb capacitat per portar-les a terme.

Article 13
Naturalesa de la consulta

1. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de les
Illes Balears són vinculants si la participació supera el 50% del
cens electoral.

2. El president o la presidenta del Govern ha de comparèixer
davant el Ple del Parlament per pronunciar-se sobre com portarà
a terme el resultat de la consulta popular en el termini de 180
dies des de la celebració de la consulta.

Article 14
Tramitació per a l'autorització

Un pic s'hagi comprovat que la proposta de consulta popular
compleix tots els requisits legals, el president o la presidenta del
Govern de les Illes Balears ha de trametre la solAlicitud
d'autorització al Govern de l'Estat per tal que, si s'escau,
l'autoritzi.

Article 15
Períodes inhàbils per a formular propostes de consulta
popular per via de referèndum

No es pot formular cap proposta de consulta popular per via
de referèndum en el període comprès entre la dissolució del
Parlament i la investidura del president o la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Capítol II
Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa

institucional

Article 16
Iniciativa

La iniciativa d'aquesta modalitat de consulta popular
correspon:

1. Al Govern de les Illes Balears, a proposta del president o
la presidenta.

2. Al Parlament de les Illes Balears, a proposta d'una
cinquena part dels diputats i diputades o de dos grups
parlamentaris.

3. A dos consells insulars, que representin, com a mínim, un
20% de la població de les Illes Balears.
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Secció la
Iniciativa del Parlament i del Govern de les Illes Balears

Article 17
Tramitació de la iniciativa del Govern de les Illes Balears

1. El Govern, a proposta del president o la presidenta, pot
acordar iniciar la tramitació per celebrar una consulta popular.
La proposta de consulta popular ha de ser publicada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

2. La proposta de consulta s'ha de trametre a la Mesa del
Parlament juntament amb la documentació a la qual fa
referència l'article 8 anterior.

3. La Mesa del Parlament ha de verificar el compliment dels
requisits que estableix aquesta llei, ha d'admetre a tràmit la
proposta de consulta popular i ha d'acordar la publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Article 18
Tramitació de la iniciativa del Parlament de les Illes
Balears

Quan la proposta de consulta popular la presenten una
cinquena part dels diputats i diputades o dos grups
parlamentaris, la Mesa del Parlament ha de verificar el
compliment dels requisits que estableix aquesta llei, admetre a
tràmit la proposta de consulta popular i acordar-ne la publicació
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Article 19
Aprovació de la iniciativa

El Parlament de les Illes Balears, en una sessió plenària
convocada a aquests efectes, debat i sotmet a votació la proposta
de consulta popular.

Secció 2a
Iniciativa dels consells insulars

Article 20
Tramitació de la iniciativa

1. La proposta de consulta popular s'ha de presentar a la Mesa
del Parlament, juntament amb els acords plenaris dels consells
insulars que inicien la tramitació.

2. La Mesa del Parlament ha de verificar el compliment dels
requisits que estableix aquesta llei, ha d'admetre a tràmit la
proposta de consulta popular i ha d'acordar-ne la publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Article 21
Aprovació de la iniciativa

1. El Parlament de les Illes Balears, en una sessió plenària
convocada a aquests efectes, debat i sotmet a votació la proposta
de consulta popular.

Capítol III
Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa

popular
Article 22
Iniciativa

La ciutadania de les Illes Balears, en exercici del dret que li
reconeix l'article 15.2.c de l'Estatut, pot promoure la
convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit de les Illes
Balears quan vingui avalada almenys pel 3% de la població.

Article 23
Comissió promotora

1. Una comissió promotora exerceix la representació de les
persones signants de la proposta als efectes que en deriven.

2. Formen la comissió un mínim de tres persones majors d'edat,
ciutadans de les Illes Balears, que no tenguin privats els seus
drets polítics.

3. Els i les components de la comissió promotora no poden
ocupar llocs electes al Parlament de les Illes Balears, els
consells, les Corts Generals, el Parlament Europeu o els
ajuntaments, ni formar part del Govern de les Illes Balears ni
dels consells.

4. Els i les components de la comissió promotora no poden
incórrer en cap de les causes d'inelegibilitat o d'incompatibilitat
que la legislació vigent estableix per als diputats i diputades del
Parlament de les Illes Balears.

Article 24
Presentació i admissió de la proposta

1. La solAlicitud per promoure una consulta popular s'ha
d'adreçar a la Mesa del Parlament amb la relació de les persones
membres designades com a comissió promotora així com les
seves dades personals.

2. La Mesa del Parlament ha de verificar el compliment dels
requisits que estableix aquesta llei i, en aquest cas, admet a
tràmit la proposta de consulta popular i acorda publicar-la al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Article 25
Recollida de signatures

1. Un pic admesa a tràmit la proposta, la Comissió promotora ha
de presentar a la Mesa del Parlament els plecs necessaris per
recollir signatures amb el text de la pregunta a realitzar en cada
full i a continuació l'espai destinat a recollir signatures de
manera que quedi garantida la validesa dels plecs. La Mesa del
Parlament segella i numera els fulls i ha de tornar els plecs a la
comissió promotora en el termini de 3 dies hàbils.

2. Per motius degudament justificats, la Mesa del Parlament, a
petició de la comissió promotora, pot acordar que aquesta, en
comptes de presentar tots els plecs per recollir signatures alhora,
els pugui anar presentant en grups de plecs successius, i per
districtes territorials. El termini de segellament per a cada grup
de plecs presentat comença a comptar a partir de la data de
presentació respectiva.
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3. La Comissió promotora ha de recollir les signatures en el
termini de 6 mesos a comptar del dia en què la Mesa del
Parlament li ha retornat el primer grup de plecs segellats. Per a
causes degudament justificades, la Mesa pot acordar una
pròrroga de 60 dies hàbils.

Article 26
Autenticació de les signatures

1. Les signatures han d'anar acompanyades del nom i els
cognoms, el número del document nacional d'identitat i el
domicili.

2. Les signatures s'han d'autenticar. L'autenticació l'ha de fer un
notari o notària, un secretari o secretària judicial o el secretari
o secretària de l'ajuntament del municipi en què la persona
signant està empadronada. S'ha d'indicar la data en què es fa
l'autenticació, que pot ser individual o colAlectiva, plec a plec,
cas en el qual s'ha d'indicar el nombre de signatures que conté
cada plec.

3. La comissió promotora pot designar persones fedatàries
especials perquè autentiquin les signatures, sens perjudici del
que estableix l'apartat 2 anterior.

4. Poden adquirir la condició de persones fedatàries especials
les persones de més de divuit anys i que prometin davant la
Mesa del Parlament d'autenticar les signatures que s'adjunten a
la proposta de consulta popular.

5. Les persones fedatàries especials incorren, en cas de falsedat,
en les responsabilitats que determinen les lleis.

Article 27
Acreditació de la inscripció en el padró municipal

1. La comissió promotora ha de fer acreditar que les persones
signants estan inscrites en el padró municipal o bé que el seu
darrer veïnatge administratiu era a les Illes Balears, per a la qual
cosa ha de presentar els plecs de signatures als òrgans o ens que
poden fer aquesta acreditació, que són els següents:

a) La secretaria de l'ajuntament on estan empadronades les
persones signants o on consta el darrer veïnatge administratiu.
En aquest cas, els plecs s'han de presentar en el registre de
l'ajuntament corresponent.

b) L'Agència Balear d'Estadística.

2. Els òrgans o ens a què fa referència l'apartat 1 anterior han de
deixar constància de la data d'entrada de la solAlicitud
d'acreditació i de la del retorn a la comissió promotora amb les
certificacions corresponents.

3. La comissió promotora pot solAlicitar l'acreditació de totes les
signatures alhora o pot solAlicitar que els òrgans o ens que les
poden acreditar les vagin acreditant a mesura que la comissió
les vagi presentant en grups de plecs successius.

4. Si la comissió promotora lliura els plecs de signatures tots
alhora i no continua recollint signatures, el temps que són als
òrgans o ens administratius competents per a acreditar-los no
compta als efectes del termini per recollir les signatures que
estableix l'article 27, si l'acreditació es fa una vegada exhaurit
aquest termini, als efectes del termini per lliurar les signatures
que estableix l'article 30.1 d’aquesta llei.

5. La comissió promotora, juntament amb la presentació del
plec de signatures amb els fulls segellats i numerats per la Mesa
del Parlament, ha de lliurar, en suport electrònic, als òrgans o
ens competents per acreditar-lo, la informació sobre la
identificació de les persones signants continguda en els plecs:
nom, primer cognom, segon cognom, número de document
nacional d'identitat o número d'identificació de persona
estrangera que figura a la targeta corresponent i domicili.

6. La comissió promotora ha de fer una declaració formal de la
concordança del nombre i identificació de les persones signants
dels plecs del nombre i identificació de les persones signants
registrades en suport electrònic.

Article 28
Lliurament de les signatures

1. Els plecs amb les signatures autenticades, juntament amb les
acreditacions de la inscripció de les persones signants en el
padró municipal, s'han de lliurar a la Mesa del Parlament fins
als 10 dies hàbils posteriors al venciment del termini que
estableix l'article 27 anterior.

2. La Mesa del Parlament, una vegada li han estat lliurats els
plecs i les certificacions corresponents, els comprova i fa el
recompte de les signatures en un acte públic, al qual han de ser
citades les persones representants de la comissió promotora. La
Mesa declara nulAles les signatures que no compleixin els
requisits que aquesta llei estableix i no les computarà.

3. La Mesa del Parlament, si el nombre de signatures vàlides és
igual o superior al 3% de la població, ho ha de comunicar, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar de la data de l'acte públic de
recompte de signatures, al Govern de les Illes Balears i li ha de
trametre els plecs de signatures i les certificacions amb
indicació del nombre total de les considerades vàlides.

Article 29
Aprovació de la iniciativa

Un pic el Govern ha rebut tota la documentació de part de la
Mesa del Parlament, ha d'aprovar la proposta de consulta
popular i solAlicitar l'autorització al Govern de l'Estat.

Article 30
Indemnització per despeses

La Comissió Promotora pot ser indemnitzada per les
despeses degudament justificades que hagi realitzat amb motiu
de la recollida de signatures amb un màxim de 40.000 euros
sempre que s'hagin considerat vàlides i suficients les
presentades.
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TÍTOL III
CONSULTES POPULARS PER VIA DE

REFERÈNDUM D'ÀMBIT INSULAR

Capítol I
Disposicions generals

Article 31
Àmbit de la consulta
Aquest títol regula les consultes populars per via de referèndum
en l'àmbit insular.

Article 32
Objecte de la consulta

1. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum en
l'àmbit insular són els assumptes de la competència pròpia dels
consells insulars i de caràcter illenc, que siguin de
transcendència especial per als interessos dels illencs i les
illenques. També poden ser objecte de consultes populars per
via de referèndum altres afers que no siguin de competència
insular, però tenguin una transcendència especial per a la seva
ciutadania, mentre la pregunta vagi dirigida a instar l'actuació
del consell insular en una direcció concreta.

2. Als efectes que estableix l'apartat anterior, tenen caràcter
illenc aquells assumptes en què no concorre un interès
suprainsular prevalent.

Article 33
Naturalesa de la consulta

1. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit insular
són vinculants, mentre la participació superi el 50% del cens
electoral.

2. El president o la presidenta del Consell Insular ha de
comparèixer davant el Ple del consell insular per pronunciar-se
sobre com portarà a terme el resultat de la consulta popular en
el termini de 180 dies des de la celebració de la consulta.

Article 34
Tramitació per a l'autorització

El president o la president ha de trametre tota la
documentació relativa a la proposta de consulta popular al
departament del Govern de les Illes Balears competent en
matèria de relacions institucionals per tal que, en el termini de
30 dies, el Govern de les Illes Balears faci arribar la solAlicitud
de consulta popular al Govern de l'Estat.

Capítol II
Consulta popular per via de referèndum d'àmbit insular
d'iniciativa institucional

Article 35
Iniciativa

La iniciativa d'aquesta modalitat de consulta popular
correspon a:

1. El president o la presidenta del Consell Insular.
2. Una cinquena part dels consellers o conselleres o dos

grups parlamentaris del Ple del consell insular.
3. Cinc municipis de l'illa de Mallorca per instar el Consell

Insular de Mallorca.

Secció la
Iniciativa del president o la presidenta i dels consellers

Article 36
Tramitació de la iniciativa del president o la presidenta del
Consell

1. El president o la presidenta del consell insular pot presentar
una proposta de consulta popular per via de referèndum.

2. La proposta s'ha d'enviar a la Secretaria del consell insular,
que ha de verificar el compliment dels requisits establerts en
aquesta llei i, en aquest cas, la proposta de consulta popular és
presentada al Ple per debatre-la i votar-la.

Article 37
Tramitació de la iniciativa dels consellers

Quan la proposta de consulta popular la presenta una
cinquena part dels consellers o conselleres o dos grups
parlamentaris del Ple del consell insular, la Secretaria del
consell insular ha de verificar el compliment dels requisits
establerts en aquesta llei i, en aquest cas, la proposta de consulta
popular és presentada al Ple per debatre-la i votar-la.

Secció 2a
Iniciativa dels ajuntaments de l'illa de Mallorca

Article 38
Tramitació i aprovació de la iniciativa

1. La proposta de consulta popular s'ha de presentar a la
Secretaria del Consell Insular de Mallorca, juntament amb els
acords plenaris dels ajuntaments que inicien la tramitació.

2. La Secretaria del Consell Insular de Mallorca ha de verificar
el compliment dels requisits establerts en aquesta llei i, en
aquest cas, la proposta de consulta popular és presentada al Ple
per debatre-la i votar-la. La proposta de consulta popular ha de
ser aprovada per majoria simple de les persones membres del
Ple del Consell.

Capítol III
Consultes populars per via de referèndum d'àmbit

insular d'iniciativa popular

Article 39
Iniciativa

1. La ciutadania d'una illa, en exercici del dret que li reconeix
l'article 15.2.c de l'Estatut d'Autonomia, pot promoure la
convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit insular.

2. Aquesta convocatòria ha de tenir l'aval com a mínim de:
a) El 10% dels habitants a les illes de 100.000 habitants o

menys.
b) El 5% dels habitants a les illes d'entre 100.001 i 500.000

habitants.
c) El 3% dels habitants a les illes de 500.001 habitants o

més.
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Article 40
Comissió promotora

1. Una comissió promotora exerceix la representació de les
persones signants de la proposta als efectes que en deriven.

2. Les persones membres de la comissió promotora han de ser
ciutadans o ciutadanes de l'illa i complir amb els requisits que
preveu l'article 25 anterior.

Article 41
Presentació i admissió de la proposta

1. La solAlicitud per promoure una consulta popular s'ha
d'adreçar al president o la presidenta, juntament amb la
documentació que preveu l'article 8 anterior, així com la relació
de les persones membres designades com a comissió promotora
i les seves dades personals.

2. La Secretaria del consell insular corresponent verifica el
compliment dels requisits establerts en aquesta llei i, en aquest
cas, s'admet a tràmit la proposta de consulta popular als efectes
d'allò establert a l'article següent. La Secretaria del consell
també ha d'assessorar les persones membres de la comissió
promotora per facilitar-los el compliment dels requeriments
esmentats anteriorment.

Article 42
Procediment de recollida autenticació, acreditació
lliurament de signatures

1. L'autenticació de les signatures i que les persones signants es
troben inscrites en el padró municipal s'ha de fer tal com
s'indica a l'article 27.1 anterior.

2. La comissió promotora ha de recollir les signatures en el
termini de 4 mesos. Excepcionalment, i a petició de la comissió
promotora, el president o la presidenta, previ informe dels
serveis jurídics pot aprovar l'ampliació del termini fins a 6
mesos.

3. La Secretaria del consell insular exerceix el control sobre el
procediment i la validació de signatures. Una vegada li han estat
lliurats dins el termini establert els plecs i les certificacions
corresponents, els comprova i fa el recompte de les signatures
en un acte públic, al qual han de ser citades les persones
representants de la comissió promotora. Les signatures que no
compleixin els requisits que aquesta llei estableix es
consideraran nulAles. La Secretaria del consell insular estendrà
la corresponent diligència acreditativa del resultat del recompte.

4. Una vegada transcorregut el termini de recollida de
signatures, si s'ha presentat el nombre suficient de signatures
vàlides, la Secretaria ha de comunicar-ho al president o la
presidenta.

Article 43
Aprovació de la iniciativa

El consell executiu ha d'aprovar la proposta de consulta
popular i enviar al Govern de les Illes Balears la documentació,
per tal que solAliciti l'autorització al Govern de l'Estat.

TÍTOL IV
CONSULTES POPULARS PER VIA DE
REFERÈNDUM D'ÀMBIT MUNICIPAL

Capítol I
Disposicions generals

Article 44
Àmbit de la consulta

Aquest títol regula les consultes populars per via de
referèndum en l'àmbit municipal.

Article 45
Objecte de la consulta

1. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum en
l'àmbit municipal són els assumptes de la competència pròpia
dels ajuntaments i de caràcter local, que siguin de
transcendència especial per als interessos dels veïns.

2. També poden ser objecte de consultes populars per via de
referèndum altres afers que no siguin de competència municipal,
però tenguin una transcendència especial per a la seva
ciutadania, mentre la pregunta vagi dirigida a instar l'actuació
de l'ajuntament en una direcció concreta.

Article 46
Naturalesa de la consulta

1. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit
municipal són vinculants, mentre la participació superi el 50%
del cens electoral.

2. El batlle o la batllessa ha de comparèixer davant el Ple de
l'ajuntament per pronunciar-se sobre com portarà a terme el
resultat de la consulta popular en el termini de 180 dies des de
la celebració de la consulta.

Article 47
Tramitació per a l'autorització

El batlle ha de trametre tota la documentació relativa a la
proposta de consulta popular al departament del Govern de les
Illes Balears competent en matèria d'administració local per tal
que, en el termini de 30 dies, trameti la solAlicitud de consulta
popular al Govern de l'Estat.

Capítol II
Consulta popular per via de referèndum d'àmbit insular

d'iniciativa institucional

Article 48
Iniciativa

La iniciativa d'aquesta modalitat de consulta popular
correspon a:

1. El batlle o la batllessa.
2. Un terç dels regidors i regidores.
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Capítol III
Consultes populars per via de referèndum d'àmbit

insular d'iniciativa popular

Article 49
Iniciativa

1. La ciutadania d'un municipi, en exercici del dret que li
reconeix l'article 15.2.c de l'Estatut d'Autonomia, pot promoure
la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal.

2. Aquesta convocatòria ha de tenir l'aval com a mínim:
a) Del 20% dels habitants en poblacions de menys de 5.000

habitants.
b) De 1.000 habitants més el 10% dels habitants que

excedeixin els 5.000, en les poblacions de 5.000 a 100.000
habitants.

c) De 100.000 habitants més el 5% dels habitants que
excedeixin els 100.000, en poblacions de més de 100.000
habitants.

Article 50
Comissió promotora

1. Una comissió promotora exerceix la representació de les
persones signants de la proposta als efectes que en deriven.

2. Les persones membres de la comissió promotora han de ser
ciutadans o ciutadanes del municipi i complir amb els requisits
que preveu l'article 25 d’aquesta llei.

Article 51
Presentació i admissió de la proposta

1. La solAlicitud per promoure una consulta popular s'ha
d'adreçar al batlle, juntament amb la documentació que preveu
l'article 8 anterior, així com la relació de les persones membres
designades com a comissió promotora i les seves dades
personals.

2. La Secretaria de l'ajuntament corresponent verifica el
compliment dels requisits establerts en aquesta llei i, en aquest
cas, s'admet a tràmit la proposta de consulta popular als efectes
d'allò establert a l'article següent. La Secretaria també ha
d'assessorar les persones membres de la comissió promotora per
facilitar-los el compliment dels requeriments esmentats
anteriorment.

Article 52
Procediment de recollida autenticació, acreditació
lliurament de signatures

1. L'autenticació de les signatures i que les persones signants es
troben inscrites en el padró municipal s'ha de fer tal com
s'indica a l'article 27.1 anterior.

2. La comissió promotora ha de recollir les signatures en el
termini de 4 mesos. Excepcionalment, i a petició de la comissió
promotora, el president o la presidenta, previ informe dels
serveis jurídics, pot aprovar l'ampliació del termini fins a 6
mesos.

3. La Secretaria de l'ajuntament exerceix el control sobre el
procediment i la validació de signatures. Una vegada li han estat
lliurats dins el termini establert els plecs i les certificacions
corresponents, els comprova i fa el recompte de les signatures
en un acte públic, al qual han de ser citades les persones
representants de la comissió promotora. Les signatures que no
compleixin els requisits que aquesta llei estableix es
consideraran nulAles. La Secretaria de l'ajuntament estendrà la
corresponent diligència acreditativa del resultat del recompte.

4. Una vegada transcorregut el termini de recollida de
signatures, si s'ha presentat el nombre suficient de signatures
vàlides, la Secretaria ha de comunicar-ho al batlle.

Article 53
Aprovació de la iniciativa

El Ple municipal ha d'aprovar la proposta de consulta
popular i enviar al Govern de les Illes Balears la documentació,
per tal que solAliciti l'autorització al Govern de l'Estat.

TÍTOL V
PROCEDIMENT PER A CELEBRAR LA CONSULTA

POPULAR

Article 54
Convocatòria

1. La convocatòria de la consulta popular correspon:
a) Al Govern de les Illes Balears, en el cas de les consultes

del títol II.
b) Al president o a la presidenta del consell insular

corresponent, en el cas de les
consultes del títol III.

c) Al batlle o la batllessa del municipi corresponent, en el
cas de les consultes del títol IV.

2. El Govern de les Illes Balears, un pic el Govern de l'Estat li
hagi concedit l'autorització, ha de convocar la consulta popular
mitjançant un decret, en el qual hi ha de constar la data de la
consulta. El decret s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i se n'ha de fer difusió en les emissores de ràdio i
televisió i en els diaris de major circulació de les Illes Balears
dins dels 5 dies naturals següents a la publicació. També s'ha de
publicar en els taulers d'edictes de tots els ajuntaments de les
Illes Balears i de les representacions diplomàtiques i consulars.

3. La convocatòria per part del president o la presidenta del
consell insular o del batlle de l'ajuntament s'ha de realitzar en
els trenta dies hàbils següents a la notificació, si s'escau, de
l'autorització corresponent. El Decret de convocatòria s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d'anuncis dels ajuntaments de l'illa, així com a les pàgines webs
dels ajuntaments, dels consells insulars i del Govern de les Illes
Balears.

4. La convocatòria ha de contenir els termes de la consulta.
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Article 55
Data de la consulta

1. La consulta s'ha de realitzar entre els trenta i els cent vint dies
posteriors a la data de publicació del decret de convocatòria.

2. Si en el moment de convocatòria de la consulta popular, hi ha
previstes en els propers cent vint dies la celebració d'eleccions
municipals, insulars, autonòmiques, generals o europees, es
faran coincidir les dates de celebració.

3. Si es convoca una consulta estant pendent la celebració d'una
altra, la data de votació ha de ser la mateixa per a totes dues,
sense que comporti l'incompliment dels terminis establerts a
l'apartat 1 anterior.

Article 56
Decret de convocatòria

El decret de convocatòria ha de contenir:
1. La pregunta que ha de respondre el cos electoral convocat.
2. El dia de la votació.
3. L’administració electoral que té encomanades les

funcions de control seguiment del procés.
4. La durada de la campanya informativa.
5. Els mitjans materials i personals necessaris per

desenvolupar la consulta i els responsables de subministrar-los.

Article 57
Administració electoral

1. Les juntes electorals s'han de constituir en el termini de 15
dies hàbils a la publicació de la convocatòria.

2. La Junta Electoral Provincial de les Illes Balears és la cap de
l'administració electoral per als supòsits prevists en aquesta llei.

3. La Junta Electoral Provincial té les funcions que li són
pròpies segons la regulació electoral vigent i, concretament, per
als supòsits previstos en aquesta llei:

a) L'establiment d'instruccions vinculants per a les instàncies
inferiors d'administració electoral del referèndum.

b) Assessorar les persones membres de la comissió
promotora per facilitar-los el compliment dels requisits formals
i jurídics establerts.

c) La transferència del material necessari i de
l'assessorament tècnic per celebrar el referèndum.

d) La resolució, amb caràcter vinculant, de les consultes que
formulin les instàncies inferiors de l'administració electoral i la
unificació dels criteris interpretatius, així com la revocació
d'ofici o a instància de part de les decisions d'aquests òrgans.

e) La resolució dels recursos, les queixes i les reclamacions
que se li adrecin en qualsevol fase de la celebració del
referèndum.

f) Vetllar per la normativa relativa a les despeses de
finançament del referèndum en el període que va de l'aprovació
del decret de convocatòria a la declaració dels resultats oficials.

g) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones
que intervinguin amb caràcter oficial en la celebració del
referèndum i corregir les infraccions sempre que no siguin
constitutives de delicte.

h) Aprovar les actes de constitució de les instàncies inferiors
de l'administració electoral del referèndum i de les meses
electorals i de l'escrutini.

i) Certificar el resultat final del referèndum.

j) Informar a l'autoritat convocant del resultat del
referèndum.

k) Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar per
llei.

Article 58
Campanya informativa

1. La campanya informativa està destinada que les persones
promotores de la consulta popular per via de referèndum i els
partits polítics expliquin el seu posicionament en relació amb la
consulta popular.

2. La durada de la campanya d'informació és la que es fixi al
decret de convocatòria de la consulta, sense que pugui ser
inferior a 10 dies ni superior a 20, i finalitza a les zero hores del
dia anterior a la consulta.

Article 59
Espais i llocs públics d'informació

1. Les persones promotores de la consulta popular per via de
referèndum i els partits polítics amb representació al Parlament
de les Illes Balears, en el cas de les consultes del Títol II, les
persones promotores de la consulta popular d'àmbit insular i els
grups polítics amb representació al consell insular, en el cas de
les consultes del títol III, i les persones promotores de la
consulta popular d'àmbit municipal i els grups polítics amb
representació a l'ajuntament, en el cas de les consultes del títol
IV, tenen dret a la utilització d'espais gratuïts per realitzar la
campanya informativa.

2. El consell insular i l'ajuntament han de reservar llocs gratuïts
per a la colAlocació de la informació i facilitar locals oficials o
llocs públics, també gratuïts, per a actes de la campanya
d'informació, que han de ser comunicats a la junta electoral
competent en el termini dels deu dies següents a la publicació
de la convocatòria.

3. En el cas de les consultes populars d'àmbit insular i d'àmbit
municipal, la junta electoral competent ha d'establir els criteris
per a la distribució del temps gratuït en els mitjans de
comunicació de titularitat pública atenent criteris d'igualtat
d'oportunitats i, subsidiàriament, el nombre de vots obtinguts en
les darreres eleccions municipals per cada grup polític amb
representació municipal.

4. En el cas de les consultes previstes al títol II, s'ha d'estar al
que disposa la normativa electoral.

5. Les trameses postals de propaganda pel referèndum han de
gaudir de franquícia i servei especial d'acord amb el que preveu
la normativa electoral.
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Article 60
Campanya institucional

A partir de la convocatòria i fins al final de la campanya
informativa, les administracions competents en funció de l'àmbit
de la convocatòria poden realitzar una campanya institucional
adreçada a informar la ciutadania sobre la data de la consulta, el
procediment per votar i els requisits i tràmits del vot per correu
i, si s'escau, electrònic, el text de la pregunta objecte de
consulta, sense que en cap cas no es pugui influir sobre
l’orientació del vot.

Article 61
Paperetes

1. La Junta Electoral Provincial ha d'aprovar el model oficial de
papereta que ha de contenir imprès el text de la pregunta, sobres
i actes per a la celebració de la consulta popular.

2. La papereta ha de ser accessible a les persones amb
discapacitat visual, en els termes establerts reglamentàriament.

Article 62
Votació

1. La votació es realitza per mitjà de les paperetes oficials,
d'acord amb els termes fixats a la consulta.

2. Es consideren nulAles les paperetes que no s'ajusten al model
oficial, les que ofereixen dubtes sobre la decisió del votant o les
que contenen algun tipus d'esmenes, signes o paraules aliens a
la consulta.

3. Es considera vot en blanc el sobre que no contingui cap
papereta. Quan el sobre conté més d'una papereta de la mateixa
opció el vot és considerat vàlid i si les paperetes són de diferents
opcions el vot es considera nul.

Article 63
Vot per correu

Les persones que prevegin que el dia de la votació no es
trobaran a la seva localitat, poden emetre el seu vot per correu
davant la Junta Electoral Provincial, en els termes previstos a la
legislació de règim electoral general.

Article 64
Votació i escrutini

1. A les 9 hores del dia fixat per a la votació i un cop estesa
l'acta de constitució, s'ha d'iniciar la votació i ha de continuar
sense interrupció fins a les 20h, seguint les instruccions que
faciliti la Junta Electoral competent.

2. Un cop finalitzada la votació s'ha de procedir a l'escrutini,
complimentant la corresponent acta, en la qual s'ha d'indicar
detalladament el nombre d'electors i electores, el de persones
votants, el de vots en blanc, el de vots nuls i el de vots de
cadascuna de les opcions formulades per la pregunta sotmesa a
consulta.

3. Tot seguit, la Mesa, a través del president o la presidenta, ha
de trametre aquesta documentació a la Junta Electoral
Provincial, la qual el dia següent al de la votació realitza

l'escrutini general, d'acord amb la normativa electoral, i ha de
comunicar el resultat a l'autoritat convocant.

4. Transcorregut el termini de 5 dies des de la data de l'escrutini
sense que s'hagin produït reclamacions, la junta proclama el
resultat de la consulta popular i tramet còpia al president o la
presidenta de les Illes Balears per tal que el publiqui al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. En el cas de les consultes del títol
IV, el termini per proclamar el resultat de la consulta popular és
de tres dies.

5. En el cas que es presenti alguna reclamació contra l'escrutini
ha de ser resolta d'acord amb el que estableix la normativa
electoral vigent.

Article 65
Recursos

1. Contra els actes administratius de les diferents
administracions públiques intervinents es pot interposar, si
procedeix, recurs contenciós administratiu.

2. Contra els actes de l'administració electoral es pot interposar
recurs contenciós administratiu de conformitat amb la legislació
electoral.

Article 66
Registre de Consultes Populars per via de referèndum

Es crea el Registre de Consultes Populars per via de
referèndum adscrit al departament competent en matèria
electoral en el qual s'inscriuen les solAlicituds de consultes
populars, les que han estat aprovades pel Parlament i pel Ple del
consell insular o pel Ple d'un ajuntament i no han estat
autoritzades per l'Estat, les que han estat rebutjades pel
Parlament, pel Ple del consell insular o pel Ple d'un ajuntament,
les que han estat autoritzades i els resultats de les que s'han
celebrat.

TÍTOL VI
UTILITZACIÓ DELS MITJANS ELECTRÒNICS

Article 67
Principis generals

1. La utilització de mitjans electrònics en les consultes populars
per via de referèndum ha de respectar els principis generals de
democràcia i participació i, de forma més específica, els
següents aspectes:

a) Identificació plena del votant de tal forma que aquest
canal de votació garanteixi que qui està votant és realment la
persona legitimada per a fer-ho.

b) Prohibició de possibles vots múltiples per part de la
mateixa persona.

c) Presentació equitativa de les diferents preguntes i opcions
corresponents.

d) Secret del vot de tal forma que sigui impossible establir
un vincle entre el contingut del vot i la persona que l'ha emès.

e) Prohibició de possibles addicions, sostraccions o
manipulacions de vots.

f) Correcció de l'escrutini de tal forma que el resultat dels
vots emesos per mitjans electrònics reflecteixi la voluntat
ciutadana.
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g) Garantia d'un nivell de transparència suficient perquè els
actors interessats puguin dur a terme una observació i una
supervisió externa fonamentada.

h) Llibertat de votació de tal forma que s'exclogui qualsevol
coerció externa al votant que determini l'orientació del seu vot.

2. El canal electrònic de votació ha de tenir sempre un caràcter
voluntari de tal forma que qualsevol ciutadà i ciutadana pugui
triar entre votar en paper o fer-ho electrònicament.

3. Els mitjans electrònics han de poder fer-se servir en la fase de
recollida de signatures prevista en aquesta llei sempre que
garanteixin una perfecta identificació del ciutadà i ciutadana i
de la seva voluntat.

4. Correspon al Govern de les Illes Balears aprovar la regulació
reglamentària per utilitzar els mitjans electrònics en l'àmbit de
les consultes populars, respectant els principis generals
anteriors.

Article 68
Plataforma única

El Govern de les Illes Balears ha de posar a disposició dels
ens locals una plataforma tecnològica comuna que permeti la
implantació homogènia del sistema de vot electrònic.

Article 69
Garanties i transparència

1. Una entitat, pública o privada, externa i independent,
prestadora de serveis d'auditoria i certificació de vot electrònic,
designada per l'administració convocant, ha de certificar la
correcció del sistema de vot electrònic abans d'utilitzar-lo
mitjançant un informe que ha de lliurar a l'administració
convocant i al Govern de les Illes Balears. En funció d'aquestes
dades, correspon al Govern de les Illes Balears autoritzar l'ús de
mitjans electrònics en les consultes populars per via de
referèndum d'àmbit insular.

2. El Govern de les Illes Balears determina reglamentàriament
el procediment a seguir en la certificació del sistema per part de
les entitats externes i independents i els criteris que aquestes han
de verificar.

3. Una comissió formada per sis persones expertes, dues
designades pel Parlament, dues designades pel Govern i dues
designades pels consells insulars, ha de tenir accés a tota la
informació tècnica, incloent-hi l'informe de l'autoritat externa i
independent, i ha de lliurar al Parlament un informe anual en el
qual s'avaluï l'adequació a la normativa electoral dels sistemes
de vot electrònic utilitzats. El Parlament ha de fer públic aquest
informe.

4. Els partits polítics amb representació a l'àmbit territorial
afectat han de rebre tota la informació tècnica del sistema de
votació electrònica, incloent-hi l'informe emès per l'autoritat
externa i independent.

Disposició addicional primera

En tot allò no previst en aquesta llei és d'aplicació la
normativa electoral vigent.

Disposició addicional segona

L'administració convocant es fa càrrec de les despeses que
representi l'organització de la consulta popular.

Disposició addicional tercera

El temps gratuït de què disposaran les comissions
promotores en el cas de consultes populars per via de
referèndum d'iniciativa popular serà el que pertoqui d'acord amb
l'article 64.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, segons el percentatge resultant de les
signatures vàlides obtingudes com si fossin els vots vàlids a què
fa referència l'esmentat article.

Disposició addicional quarta

S‘autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per aplicar
i desplegar aquesta llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les normes d'igualo inferior rang que
s’oposen a les disposicions d’aquesta llei o les contradiuen.

En concret, es deroga l'article 123 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor als 20 dies d'haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 d'octubre de 2011
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4102/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3474/11, relativa a
política general econòmica del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 26 d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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.
3474/11, relativa a política general econòmica del Govern de les
Illes Balears, la moció següent.

Davant la conjuntura econòmica i social actual, és necessari
que el Govern de les Illes Balears expliqui als agents socials i
econòmics l'actual situació dels comptes públics.

És a més imprescindible per insuflar confiança a la
ciutadania que el president del Govern de les Illes Balears
s'adreci a tots els illencs des del Parlament de les Illes Balears.

A més, i a causa del Pla d'Equilibri Financer que s'ha
aprovat el mes de juliol del 2011, s'ha creat una gran l'alarma
social al carrer en les darreres setmanes.

Per últim, els governs tenen com a primera mesura d'acció,
com a columna vertebral de les seves accions, els pressuposts
anuals.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
conseqüentment a la InterpelAlació 3474/11, relativa a política
general econòmica, la següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a comparèixer en el Ple del Parlament per explicar la
situació econòmica i social de les Illes Balears i les mesures de
reactivació econòmica per reduir el nombre de persones
aturades a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pressupost per a l'exercici 2011 i a
presentar en termini i forma els pressuposts del 2012 de la
comunitat autònoma en aquesta seu parlamentària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern central els 240 milions
d'euros del Fons de competitivitat i a aplicar l'impost del
patrimoni per augmentar els ingressos, i, en conseqüència, a
adaptar el Pla d'equilibri financer 2011-2013 en funció d'aquests
ingressos i així aturar les retallades de caràcter social que ja
s'estan executant.

Palma, a 21 d'octubre de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4012/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a previsió de pagament d'ajuts per a
menjador. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4014/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convocatòria d'ajudes per a menjador
escolar. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4016/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cessament d'Antoni Bennàssar, III. (Mesa
de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4017/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cessament d'Antoni Bennàssar, II. (Mesa
de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4018/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a suspensió de guàrdies. (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4019/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cessament d'Antoni Bennàssar. (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4024/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute amb la Universitat de les Illes
Balears. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4027/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute amb els centres públics i concertats.
(Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4028/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a suport a l'educació no universitària. (Mesa
de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4030/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a suport a l'edició de materials didàctics.
(Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4031/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolució de la convocatòria de premis a
l'edició de materials didàctics. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4051/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retribució anual dels assessors de la
conselleria. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4063/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a obres a l'estació de tren d'Inca. (Mesa de
26 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 4091/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements específics (I). (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4092/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements específics (II). (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4093/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements específics (III). (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4095/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
propostes en transport aeri. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió de pagaments per a les ajudes
individualitzades de menjador per als alumnes que estudien a
centres docents no universitaris durant el curs escolar 2010-
2011?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió de la Conselleria d'Educació quant a la
convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als
alumnes que estudien a centres docents no universitaris durant
el curs escolar 2010-2012?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quines varen ser les raons per tornar a nomenar el Sr.
Antoni Bennassar cap del Servei de traumatologia de l'Hospital
Comarcal d'Inca dies després del seu cessament?

Palma, a 19 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 coneixement tenia la consellera de Salut, Família i
Benestar Social de cessament del Sr. Antoni Bennassar dies
abans que es produís?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Per quins motius l'Ib-salut ha decidit que els mesos d'octubre
i novembre se suspenguin les guàrdies localitzades?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quins varen ser els motius del cessament del Sr. Antoni
Bennassar com a cap del Servei de traumatologia de l'Hospital
Comarcal d'Inca?
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Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan té previst el Govern saldar els deutes contrets amb la
Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan fa comptes saldar el deute de la conselleria amb els
centres públics i amb els centres concertats?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Eliminarà el Sr. Conseller els suports, premis o ajuts a
l'edició de materials didàctics educatius i formatius per afavorir
el desenvolupament i l'aplicació del currículum als
ensenyaments de l'educació no universitària?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Sr. Conseller els resultats del suport a l'edició
de materials didàctics educatius i formatius adreçats a persones
físiques o jurídiques, sense ànim de guany, i als mestres i
professors de les Illes Balears, que ha dut a terme el Govern de
les Illes Balears els darrers deu anys, en concret, ho considera
malbaratar recursos públics?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Resoldrà el Sr. Conseller la convocatòria de Premis a
l'Edició de Materials Didàctics aprovada per Resolució del
conseller d'Educació i Cultura de dia 10 de maig de 2011 (BOIB
de dia 16 de juny de 2011)?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la retribució anual dels assessors de la Conselleria
d'Administracions Públiques, Sr. Juan Domínguez i Sr. Antonio
Juaneda?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quan té previst el Govern acabar les obres de millora de
l'estació de tren d'Inca?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Dins el ventall de complements específics que tenen els llocs
de feina de l'Administració de la comunitat autònoma, quina
quantia tenen els deu més elevats?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins llocs de feina corresponen els deu complements
específics de quantia més elevada a l'Administració de la
comunitat autònoma?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de llocs de feina dotats
pressupostàriament que tenen complements específics superiors
a 20.000 euros?

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els estudis i les propostes que realitza o ha
realitzat la Conselleria de Turisme i Esports en matèria de
transport aeri?

Palma, a 20 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4206/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política del Govern en l'etapa de 0-3
d'educació infantil. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4207/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a model econòmic del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4208/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les expropiacions per carreteres. (Mesa
de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4209/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
model de colAlaboració publicoprivat. (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4210/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades financeres facilitades per l'anterior govern. (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4211/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suspensió dels fons socials europeus per finançar projectes i
programes del SOIB. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4212/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures del Pla de sanejament del govern anterior en matèria
de salut. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4213/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de sanejament del govern del pacte en relació amb
l'educació. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 4214/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla hidrològic de les Illes Balears. (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4215/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de nomenament dels membres del Consell
d'Administració de Ports de les Illes Balears. (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4216/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expropiacions pendents de pagament com a conseqüència del
conveni ferroviari. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4217/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
Policia tutor. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4218/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts per al 2012. (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4219/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4220/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixar
sense efecte resolucions. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4221/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts per al 2012. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4222/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixes de professorat. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4223/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recomanacions del CES. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la política del Govern de les Illes Balears
respecte de l'etapa 0-3 d'educació infantil?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El model econòmic del Govern de les Illes Balears és el
retorn al model del ciment?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot informar-nos el Govern de les Illes Balears sobre com es
troba la tramitació del pagament de les expropiacions per
carreteres als particulars?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Creu el Govern que el model de colAlaboració publicoprivat
en la inversió proposada per a Magaluf es pot estendre a altres
indrets com ara la Platja de Palma?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

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.
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Quines mesures ha posat en marxa el vicepresident del
Govern després de les dades financeres que va fer públiques
l'anterior govern el passat mes de juny?

Palma, a 25 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Que suposa per a aquesta comunitat autònoma la suspensió,
per part de les autoritats comunitàries, dels fons socials
europeus que finançaven molts de projectes i programes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines diferències es contemplen entre el Pla de sanejament
del govern del pacte i el Pla de sanejament elaborat per l'actual
govern quant a l'àrea de salut?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Quines diferències es contemplen entre el Pla de sanejament
del govern del pacte i el Pla de sanejament elaborat per l'actual
govern quant a l'àrea d'educació?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius el Govern ha solAlicitat al Consell de
Ministres la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla
hidrològic de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Quins criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears en el
nomenament dels membres del Consell d'Administració de
Ports de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes expropiacions pendents de pagament s'han trobat
com a conseqüència del Conveni ferroviari a l'inici de la
legislatura?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines perspectives té la Conselleria d'Administracions
Públiques respecte del futur del programa Policia Tutor a les
Illes Balears?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el president del Govern que els pressuposts per al 2012
donen resposta a les demandes ciutadanes?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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.

Sra Consellera de Salut, Família i Benestar Social, considera
que el Govern al qual vostè pertany prioritza l'atenció sanitària
de forma adequada?

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Sr. Vicepresident, serà habitual en la gestió del Govern de
les Illes Balears deixar sense efecte resolucions de
convocatòries d'ajuts aprovades i ja convocades?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Sr. Vicepresident del Govern que són
ortodoxes les seves vacilAlacions sobre la presentació del
pressupost per al 2012?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina mesura considera que, tenint en compte la situació
actual de l'ensenyament a les Illes Balears, és greu que s'hagin
deixat de cobrir, amb les pertinents substitucions, baixes de
professorat?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident, té intenció el Govern de les Illes Balears
de seguir les recomanacions del CES d'anar amb cura amb les
retallades socials?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4029/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estudis universitaris, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4032/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a atenció a la diversitat, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4033/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a festival de Pollença 2011, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4034/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Festival de Pollença 2011, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4035/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tasques encomanades a l'ESADI, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4036/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sisena hora de primària, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4037/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a millora de la qualitat de l'educació, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4038/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a festivals de jazz 2011, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4039/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a temporada de ballet 2011, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4040/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a festivals de jazz 2011, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4041/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a temporada de ballet 2011, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4042/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a temporada d'òpera 2011, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4043/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a temporada d'òpera 2011, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4044/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a festivals de jazz 2012, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

RGE núm. 4045/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a temporada d'òpera 2012, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4046/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a temporada de ballet 2012, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4047/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Festival de Pollença 2012, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4048/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a festival de Pollença 2012, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4053/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Delegació del Govern de les Illes Balears
al viatge a BrusselAles, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4054/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retirada de contenidors als centres de
salut, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 26
d'octubre de 2011).
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RGE núm. 4065/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a freqüències de línies marítimes de
Menorca, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4066/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa de formació i orientació
laboral, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4067/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Federació balear d'esports per a
discapacitats, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4069/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a temporada d'òpera 2012, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4070/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a temporada de ballet 2012, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4071/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a festivals de jazz 2012, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 26 d'octubre de
2011).

RGE núm. 4090/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ús d'energies renovables, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Com precisarà el Govern l'anunci electoral d'apostar pels
estudis universitaris, en concret, suposarà augments
pressupostaris?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Creu el conseller que hi havia un excés de recursos destinats
a atendre la diversitat en els centres escolars i, de manera
especial, per atendre les necessitats educatives de l'alumnat
nouvingut?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
al Festival de Pollença 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
al Festival de Pollença 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quin durà a terme les tasques fins ara encomanades a
l'ESADI?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Com i quan incorporarà la conselleria la sisena hora de
primària a la qual es va comprometre el Sr. President?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines mesures ha adoptat la conselleria per complir el
compromís de millorar la qualitat de l'educació en el curs 2011-
2012 respecte del de 2010-2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
als festivals de jazz 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
a la temporada de ballet 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
als festivals de jazz 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
a la temporada de ballet 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
a la temporada d'òpera 2011?
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Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes Balears
a la temporada d'òpera 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per als festivals de jazz 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per a la temporada d'òpera 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per a la temporada de ballet 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per al Festival de Pollença 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per al Festival de Pollença 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la composició de la delegació del Govern de
les Illes Balears desplaçada a BrusselAles, precisant les funcions
de cadascú a la comitiva, en la reunió del Comitè de les Regions
de la Unió Europea del mes d'octubre de 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els motius que han dut a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a retirar dels centres de salut els
contenidors on es dipositaven els pots d'analítica d'orina un  cop
utilitzats pels usuaris?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Quines gestions pensa dur a terme la Direcció General de
Ports i Aeroports per tal de mantenir les freqüències de les línies
marítimes entre Menorca i la Península i entre Menorca i
Mallorca?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant al
Pla de formació per a l'ocupació de les Illes Balears que acaba
la seva vigència aquest any 2011?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

El Diario de Mallorca de dissabte, 15 d'octubre, reprodueix
una conversa entre la Sra. Isabel Aguilar, presidenta de la
Federació Balear d'Esports per a discapacitats, i el director
general d'Esports, Sr. Morente, segons la qual, quan la Sra.
Aguilar va plantejar al Sr. Morente la dramàtica situació de la
federació per fer front als impagaments del Govern, aquest li va
contestar: "no hi ha doblers i, si no pots aguantar, tanca". Ha
pres alguna mesura el Sr. conseller davant aquesta informació?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per a la temporada d'òpera 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació pot garantir el Govern de les Illes Balears
per a la temporada de ballet 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears per als festivals de jazz 2012?

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a les unitats familiars, per a les finques de pisos,
impulsarà el Govern alguna actuació per facilitar-los l'ús
d'energies renovables?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3964/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació del projecte de llei de pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb tramitació  pel
procediment d'urgència. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3983/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria immediata de la Conferència de
Presidents. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 4064/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a proposta de reactivació
econòmica mitjançant el sector audiovisual. (Mesa de 26
d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista  presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Atesa la urgència del termini per
a la presentació dels pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com els dubtes generals sobre la seva
presentació.

Els pressuposts d'una comunitat autònoma són l'instrument
bàsic i fonamental on es determinen les depeses, les inversions
i en general tots els projectes que des del Govern es volen dur
a terme durant un any. De fet, amb total seguretat, el debat de
pressuposts i l'aprovació de la Llei de pressuposts és la més
important tasca que desenvolupa el Parlament i és on es prenen
les decisions més importants que tenen conseqüències ben
directes sobre els ciutadans.

Si en circumstàncies normals la Llei de pressuposts
adquireix una gran repercussió, precisament perquè afecta tots
els projectes i les inversions que vol impulsar el Govern, en
temps de crisi econòmica aquesta repercussió és encara més
gran i, per tant, és més necessari poder comptar amb uns
pressuposts aprovats.

En aquest sentit, cal recordar que el Govern presidit per José
Ramón Bauzá no ha presentat el Projecte de llei de pressuposts
de la comunitat autònoma per a 2011, tal com recorda el
Dictamen sobre el compliment de la legalitat en el procediment
seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar la vigència
dels pressuposts generals de 2010 per a l'exercici 2011 de la
Sindicatura de Comptes.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti en temps i forma una proposta de Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al
2012 per ser debatuda en el Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conscients que la ciutadania demana una resposta clara de
les institucions públiques a les greus dificultats econòmiques
per les quals travessen les nostres illes.

Atès que la resposta, perquè sigui efectiva, només pot ser
treballada, acordada i coordinada entre les diferents institucions
de la nostra comunitat autònoma.

Atesa l'evident manca de coordinació i de resposta pública,
entre Govern i consells insulars, respecte de les grans línies per
fer front a la crisis econòmica, com ara les previsions
inversores, les prioritats i la qualitat dels serveis públics o la
mateixa política pressupostària que seguirà al Govern.

Atès que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix
la figura de la Conferència de Presidents com l'espai de
cooperació, participació i presa d'acords en les matèries d'interès
comú.
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El Grup Socialista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a convocar de forma immediata la
Conferència de Presidents en la qual es tractin i s'acordin les
línies estratègiques que, des de les institucions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, permetin donar una resposta clara
a l'actual situació econòmica.

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca  presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

En un context econòmic general de dificultat, les Illes
Balears han de ser una societat emprenedora amb iniciatives que
puguin, que permetin crear llocs de feina qualificats i
diversificats.

La producció i la indústria audiovisual és una activitat
emergent en diverses formes: cinema, anuncis, sèries
televisives, animació...

Les Illes Balears tenen bons paisatges naturals i
patrimonials, un clima benigne i unes comunicacions aèries i
bons professionals, i això ha fet que en els darrers temps
assistim molt positivament a la proliferació de rodatges
cinematogràfics o de sèries televisives que complementen les
Balears com un espai idoni.

Estem davant d'una indústria amb una dosi important de
cultura, amb valor afegit i que fa una gran promoció
internacional de les Illes.

Segons els experts cada euro invertit a incentivar els
rodatges es converteix en 10 euros d'activitat econòmica captada
per al territori.

Moltes productores han afirmat que falta mà d'obra
especialitzada per la producció de rodatges. Guixaires, vidriers
i fusters són algunes de les professions demandades a les quals
en aquests moments, per la seva relació amb la construcció, hi
ha molts de treballadors a l'atur. És una gran oportunitat
especialitzar a aquests colAlectius en la producció audiovisual
per reconvertir un sector actualment molt castigat per la crisi.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que creï un fons econòmic destinat als rodatges de
pelAlícules, sèries, telefilms i documentals que puguin incentivar
les productores que triïn Balears com a destinació
cinematogràfica. Aquest incentiu es concedirà d'acord amb tres
criteris: la qualitat del projecte, la desestacionalització i la
repercussió econòmica sobre les empreses audiovisuals de
Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar fórmules per afavorir una fiscalitat
reduïda a les empreses del sector audiovisual que rodin les seves
produccions a les Illes. Aquestes bonificacions tendrien tres
condicions necessàries: crear llocs de feina, repercussió
econòmica sobre les empreses del sector audiovisual de les Illes
i desestacionalització.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que a través del SOIB dissenyi cursos de formació
per reciclar treballadors de la construcció en especialistes de
muntatge audiovisuals (fuster de muntatge, picapedrers de
muntatge, muntadors de rodatge, ...).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estudiï la possibilitat de crear l'Escola d'ofici
de Cinema a les Illes.

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3982/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 26 d'octubre
de 2011).

RGE núm. 3984/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Pla Oci 60, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 3993/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a preservació de les praderies de posidònia, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

RGE núm. 40684/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i
a la interculturalitat, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 d'octubre de 2011).

Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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.

Anualment, el Govern de les Illes Balears ha signat convenis
de colAlaboració econòmica amb els ajuntaments, per a la
contractació dels efectius de policia turística. En la seva
compareixença davant la Comissió d'Assumptes Institucionals,
el conseller d'Administracions Públiques no va garantir la
continuïtat d'aquest suport econòmic.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el suport econòmic als ajuntaments per
a la contractació de policia turística mentre no s'aprovi el Pla
d'Estabilitat Policial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la feina iniciada en l'anterior
legislatura per aprovar el Pla d'Estabilitat Policial.

Palma, a 18 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)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

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

Exposició de motius

Aquesta tardor les agències de viatges de les Illes Balears no
han tingut notícies sobre la convocatòria dels viatges entre illes
del conegut com Pla Oci 60 del qual es poden aprofitar els
pensionistes de les Illes Balears per fer vacances en un altra illa
de l'arxipèlag a preu econòmic.

El Pla Oci és una iniciativa que es va posar en funcionament
en el seu moment perquè permet fer turisme entre illes a un preu
molt raonable a un colAlectiu que no ha tingut massa ocasions de
viatjar en la seva joventut, perquè també ajuda a cohesionar la
nostra comunitat autònoma en facilitar l'intercanvi de persones
entre les diferents illes i, finalment, perquè serveix també,
juntament amb els viatges promoguts per l'Inserso, per allargar
la temporada turística a la nostra illa contribuint, per tant, al
manteniment de llocs de feina en uns moments de crisi
econòmica que colpeja de manera molt significativa els nostres
treballadors i treballadores.

Malgrat el Pla Oci s'ha organitzat sempre des de la
Conselleria de Turisme de les Illes Balears, la component social
que té és indubtable. Però també és cert que, en moments de
dificultat econòmica com l'actual s'han de prioritzar els
programes que realitza l'administració.

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 el Govern de les
Illes Balears a mantenir i potenciar el turisme de la tercera edat
entre les Illes Balears l'any 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aclareixi davant les agències de viatge i altres
empreses del sector turístic afectat si farà la convocatòria o no
de la temporada baixa de tardor de 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en cas que no es faci l'esmentada
convocatòria, la partida existent sigui utilitzada per pagar a les
agències de viatges els bitllets dels desplaçaments dels malalts
de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

De tots és conegut el fet que l'estiu de 2011 no ha resultat un
bon any quant a la preservació de les praderies de posidònia de
les nostres illes.

La situació ha estat especialment crítica a les aigües de l'illa
de Formentera, on a causa de l'absència de les boies de fondeig
d'una incorrecta vigilància, diverses embarcacions fondejades
han provocat importants destrosses a les praderies de posidònia
d'aquesta zona.

La vigilància es va iniciar massa tard i en tot l'estiu no s'han
colAlocat les esmentades boies. Això ha provocat que tot tipus
d'embarcacions hagin arrossegat les seves ancores per aquells
fons sense cap tipus de control.

Tot això ja resulta preocupant en si mateix, si bé aquesta
preocupació creix substancialment, conformement es van
coneixent declaracions sobre el tema dels responsables polítics
del Govern balear.
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Per aquests i altres motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears constata els efectes
negatius que el fondeig indiscriminat d'embarcacions de tot
tipus durant l'estiu de 2011, ha tingut per a les praderies de
posidònia de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una correcta vigilància dels fondejos
durant les pròximes temporades d'estiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la colAlocació de les boies necessàries per
controlar degudament aquesta activitat durant tota la temporada
d'estiu.

Palma, a 19 d'octubre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La sobtada liquidació per part de la Conselleria d'Educació
de l'equip d'atenció a la diversitat i a la interculturalitat
(ESADI), columna vertebral del programa d'atenció, integració
i reforç educatiu (PAIRE), deixa aquest programa molt malmès,
tocat.

El PAIRE té per objectiu una escola inclusiva, una escola
que atengui la diversitat dels centres. El programa, que compta
amb finançament estatal, integra el conjunt d'actuacions que rep
l'alumnat nouvingut, i hi juga un paper central el treball dels
dotze professors assignats a l'ESADI, que han fet una tasca
eficient i discreta, molt valorada pels centres i les famílies
afectades.

Això no obstant, iniciat ja el curs escolar, els integrants de
l'ESADI reberen una comunicació sobre que l'equip quedava
dissolt, tot l'equip, i s'havien de reincorporar al seu centre. És de
destacar que els components de l'ESADI tenien previst un
treball per a tot el curs i que era un grup especialitzat, voluntari
i, per tant, vocacional.

És una equivocació. Precisament en plena crisi, i amb les
dures conseqüències socials que té, no es pot retallar per la
vessant de les polítiques de cohesió i augmentar la sensació de
desemparament.

L'èxit de l'educació necessita de la integració real a les aules.
És més, la pau social necessita de la sensació de participar en
una sola comunitat, necessita de les polítiques d'acollida i d'una
educació inclusiva.

Per això, el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a refer l'equip d'atenció a la diversitat i a la
interculturalitat (ESADI) com a motor del programa d'atenció,
integració i reforç educatiu (PAIRE).

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

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2343/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a criteris per
retornar al lloc de feina. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de
2011).

Quins són els criteris que s' han aplicat per decidir la
continuïtat a les seves responsabilitats o retornar al lloc de
feina anterior dels funcionaris en comissió de serveis o
denominats ATD?

S'ha tingut en compte, per una part, la necessària reducció d
'aquests docents en tasques de suport a l'alumnat per raons de
pressupost, i per altra, els mèrits, la capacitat, l'eficiència ,
l'eficàcia, l'experiència professional l'especialitat
administrativa.

Palma, 22 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 2588/11, 2591/11, 2594/11,
2598/11, 2599/11, 2602/11, 2604/11, 2607/11, 2608/11,
2612/11, 2619/11, 2621/11, 2622/11, 2625/11, 2627/11,
2629/11 i 2687/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de la
necessitat de places de batxillerat als municipis de Sineu, Sa
Pobla, Santa Margalida, Marratxí, Muro, Pollença, Llucmajor,
Manacor, Felanitx, Inca, Calvià, Capdepera, Campos,
Andratx, Binissalem, Alcúdia  i Palma 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?
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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:

Sineu:
• Grups batxillerat: 6. 
• Places batxillerat: 212.

Sa Pobla:
• Grups batxillerat: 4,5. 
• Places batxillerat: 158.

Santa Margalida:
• Grups batxillerat: 3. 
• Places batxillerat: 106.

Marratxí:
• Grups batxillerat: 6. 
• Places batxillerat: 212.

Muro:
• Grups batxillerat: 2. 
• Places batxillerat: 72.

Pollença:
• Grups batxillerat: 5. 
• Places batxillerat: 176.

Llucmajor:
• Grups batxillerat: 10,5. 
• Places batxillerat: 369.

Manacor:
• Grups batxillerat: 17,5. 
• Places batxillerat: 618.

Felanitx:
• Grups batxillerat: 8. 
• Places batxillerat: 280.

Inca:
• Grups batxillerat: 21. 
• Places batxillerat: 738.

Calvià:
• Grups batxillerat: 16,5. 
• Places batxillerat: 579.

Capdepera:
• Grups batxillerat: 3. 
• Places batxillerat: 106.

Campos:
• Grups batxillerat: 4. 
• Places batxillerat: 141.

Andratx:
• Grups batxillerat: 3. 
• Places batxillerat: 106.

Binissalem:
• Grups batxillerat: 3,5. 
• Places batxillerat: 124.

Alcúdia:
• Grups batxillerat: 6,5. 
• Places batxillerat: 229.

Palma:
• Grups de batxillerat: 119,5. 
• Places de batxillerat: 6.622.

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

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2586/11, 2587/11, 2589/11,
2590/11, 2592/11, 2593/11, 2595/11 a 2597/11, 2600/11,
2601/11, 2603/11, 2605/11, 2606/11, 2609/11 a 2611/11,
2613/11 a 2618/11, 2620/11, 2623/11, 2624/11, 2626/11,
2628/11 i 2630/11 presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de la
necessitat de places de batxillerat als municipis de Santa
Maria del Camí, Selva, Ses Salines, Sencelles, Puigpunyent,
Sant Joan,  Santa Eugènia, Sant Llorenç des Cardassar,
Montuïri, Porreres, Petra, Llubí, Maria de la Salut, Mancor de
la Vall, Fornalutx, Lloseta, Lloret de Vistalegre, Costitx,
Consell, Deià, Estellencs, Esporles, Escorca, Bunyola,
Campanet, Ariany, Algaida, Búger i Alaró  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 de batxillerat 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
D)

A les Preguntes RGE núm. 2635/11, 2641/11 a 2643/11,
2647/11 a 2649/11, 2651/11, 2652/11, 2654/11, 2656/11,
2658/11, 2659/11, 2661/11, 2666/11, 2668/11, 2671/11,
2673/11, 2674/11, 2678/11, 2680/11, 2682/11, 2684/11,
2685/11 i 2689/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Rosamaria Alberdi i Castell, relatives a previsió de la
necessitat de places de d'educació secundària als municipis de
Son Servera, Santanyí, Sineu, Sóller, Santa Margalida, Santa
Maria del Camí, Pollença, Porreres, Muro, Sa Pobla,
Manacor, Llucmajor, Marratxí, Inca, Escorca, Esporles,
Felanitx, Calvià, Campos, Artà, Andratx, Binissalem, Alcúdia,
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Alaró i Palma, 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.

El nombre real de places és de:

Son Servera:
• Grups d'educació secundària: 24. 
• Places d'educació secundària: 575.

Santanyí:
• Grups d'educació secundària: 17. 
• Places d'educació secundària: 445.

Sineu:
• Grups d'educació secundària: 27. 
• Places d'educació secundària: 675.

Sóller:
• Grups d'educació secundària: 24. 
• Places d'educació secundària: 640.

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

Santa Maria del Camí:
• Grups d'educació secundària: 4. 
• Places d'educació secundària: 120.

Pollença:
• Grups d'educació secundària: 28. 
• Places d'educació secundària: 720.

Porreres:
• Grups d'educació secundària: 17. 
• Places d'educació secundària: 425.

Muro:
• Grups d'educació secundària: 10. 
• Places d'educació secundària: 250.

Sa Pobla:
• Grups d'educació secundària: 24. 
• Places d'educació secundària: 620.

Manacor:
• Grups d'educació secundària: 69. 
• Places d'educació secundària: 1.830.

Llucmajor:
• Grups d'educació secundària: 49. 
• Places d'educació secundària: 1.285.

Marratxí:
• Grups d'educació secundària: 51. 
• Places d'educació secundària: 1.380.

Inca:
• Grups d'educació secundària: 71. 
• Places d'educació secundària: 1.970.

Escorca:
• Grups d'educació secundària: 2. 
• Places d'educació secundària: 55.

Esporles:
• Grups d'educació secundària: 14. 
• Places d'educació secundària: 350.

Felanitx:
• Grups d'educació secundària: 30. 
• Places d'educació secundària: 790.

Calvià:
• Grups d'educació secundària: 62. 
• Places d'educació secundària: 1.550.

Campos:
• Grups d'educació secundària: 20. 
• Places d'educació secundària: 525.

Artà:
• Grups d'educació secundària: 24. 
• Places d'educació secundària: 640.

Andratx:
• Grups d'educació secundària: 18. 
• Places d'educació secundària: 470.

Binissalem:
• Grups d'educació secundària: 21. 
• Places d'educació secundària: 545.

Alcúdia:
• Grups d'educació secundària: 32. 
• Places d'educació secundària: 820.

Alaró:
• Grups d'educació secundària: 4. 
• Places d'educació secundària: 115.

Palma:
• Grups de batxillerat: 566. 
• Places de batxillerat: 15.600.

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

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 2636/11 a 2640/11, 2644/11 a
2646/11, 2650/11, 2653/11, 2655/11, 2657/11, 2660/11,
2662/11 a 2665/11, 2667/11, 2669/11, 2670/11, 2672/11,
2675/11 a 2677/11, 2679/11, 2681/11, 2683/11 i 2686/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i
Castell, relatives a previsió de la necessitat de places
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d'educació secundària als municipis de Valldemossa,
Vilafranca de Bonany, Sencelles, Selva, Ses Salines, Sant
Llorenç, Santa Eugènia, Sant Joan, Petra, Puigpunyent,
Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Lloret de
Vistalegre, Fornalutx, Lloseta, Llubí, Deià, Consell, Estellencs,
Campanet, Bunyola, Capdepera, Costitx, Ariany, Banyalbufar,
Algaida i Búger 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 de batxillerat 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
F)

A la Pregunta RGE núm. 2688/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a previsió
de la necessitat de places d'educació infantil i primària  al
municipi de Palma 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 al
municipi de Palma 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 al municipi de Palma és de:

• Grups d'educació infantil: 451.
• Places d'educació infantil: 11.633.
• Grups d'educació primària: 451.
• Places d'educació primària: 11.633.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2725/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de
la necessitat de places d'educació infantil i primària  al
municipi d'Alaior per al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places d'educació infantil i primària al
municipi d'Alaior 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 al municipi d'Alaior és de:

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

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2848/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a especialitats
mèdiques que es desplaçaran. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

La Sra. Consellera de Salut, Familia i Benestar Social ha
promès que s'iniciarà el desplaçament de metges especialistes
des d'hospitals de Mallorca a Menorca i Eivissa per fer atenció
sanitària, quines especialitats mèdiques està previst que es
desplacin?

Actualment s'està valorant el desplaçament de metges
especialistes de cirurgia vascular i cirurgia pediàtrica.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2856/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de
persones, per cada especialitat, ateses per metges
especialistes. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

En relació amb el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011, quantes persones
han estat ateses per cada especialitat mèdica?

Durant el primer semestre han estat ateses per cada
especialitat les següents persones:

• Traumatologia infantil 119.
• Immunologia 262.
• Neurocirurgia 112.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2858/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inici dels
desplaçaments de metges especialistes. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

La Sra. Consellera de Salut, Familia i Benestar Social ha
promès que s'iniciarà el desplaçament de metges especialistes
des d'hospitals de Mallorca a Menorca i Eivissa per fer atenció
sanitària, quan està previst que comenci aquest desplaçament?

Actualment els metges especialistes que es desplacen des de
Mallorca són de traumatologia infantil, immunologia i
neurocirurgia.

Algunes vegades es desplacen els especialistes d'oncologia
i cirurgia maxilAlofacial per donar suport a aquestes
especialitats.

Està previst que l'inici dels nous desplaçament de metges
especialistes de cirurgia vascular i cirurgia pediàtrica, siguin a
inici de 2012 i el 17 d'octubre de 2011, respectivament.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2859/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre i
freqüències de metges especialistes desplaçats. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

En relació al desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011, quants
especialistes mèdics ho han fet i amb quina freqüència?

• Traumatologia infantil 1 especialista - 1 consulta cada 1/2
mesos.

• Immunologia 1 especialista - 4 consultes al mes.
• Neurocirurgia 1 especialista- 1 consulta al mes.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2864/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
de metges especialistes. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

En relació amb el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011, de quines
especialitats mèdiques es desplaçaven?

De traumatologia infantil, immunologia i neurocirurgia.
Algunes vegades es desplacen els especialistes de oncologia

i cirurgia maxilAlofacial per donar suport a aquestes
especialitats.

Palma, a 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2881/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per enfrontar
les llistes d'espera. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quin pla per enfrontar les llistes d'espera quirúrgica, de
consultes externes i de proves diagnòstiques a la nostra
comunitat autònoma té previst la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social?

El pla per enfrontar les llistes d'espera es basa en:
1. Compliment de la priorització quirúrgica selectiva, seguint

els criteris de gravetat, eficàcia i oportunitat de la
intervenció, segons té establert l'Ib-salut.

2. Priorització dels malalts amb major temps d'espera, amb
compliment del decret de garantia de demora.

3. Augmentar la productivitat i millorar l'ús dels dispositius
propis per incrementar el rendiment.

4. Potenciar la coordinació entre nivells assistencials,
augmentant la resolutivitat d'Atenció Primària.

Palma, a 26 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2897/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Consorci Platja de Palma (2). (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quan es posarà novament a exposició pública el Pla de
Reconversió Integral de la Platja de Palma?

Actualment es mantenen converses amb l'equip tècnic
guanyador del Master Plan per tal que defineixi en quin termini
de temps pot, tan aviat com sigui possible, presentar el nou PRI.

Cal destacar que l'anterior equip de govern no contestà cap
de les 1.600 alAlegacions que foren presentades al llarg d'octubre
i novembre de l'any passat. Es limità a fer-ne una classificació,
per la qual cosa ha passat més de mig any sense que s'hi fes cap
tipus de feina.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2898/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Consorci Platja de Palma (3). (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

La passada legislatura, el Partit Popular presentà
alAlegacions al Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma
i en solAlicità la retirada. Està previst realitzar-ne un de nou o
es treballa amb l'actual?

El Partit Popular solAlicità a les alAlegacions presentades a
l'exposició pública del que "atesa la gran alarma social creada,
la magnitud dels  efectes perjudicials als propietaris i residents
de la Platja de Palma, el Consorci acordi deixar sense efecte
l'acord d'aprovació inicial del Pla de Reconversió Integral de la
Platja de Palma i retrotreure l'expedient amb la finalitat de
reelaborar el Pla".

L'estudi de les nombroses alAlegacions presentades al llarg
de l'exposició al públic, així com els contactes amb les diverses
entitats afectades pel PRI, ens ofereixen algunes indicacions
sobre què s'ha de rebutjar del pla de rehabilitació anterior i què
es pot millorar i potenciar, amb la qual cosa, unida a les noves
directrius a la gerència del Consorci, donarà lloc al nou PRI.

Per altra banda, alguns dels temes conflictius que recollia el
PRI, quedaran regulats a la nova Llei general turística que
actualment elabora la Conselleria de Turisme i Esports, i que
servirà per donar un suport important a la rehabilitació de la
Platja de Palma.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2899/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Consorci Platja de Palma (1). (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quan té previst el conseller de Turisme i Esports, en
qualitat de president del Consorci Platja de Palma, convocar
la Comissió de seguiment politicoinstitucional que es creà la
legislatura passada?

En aquests moments no s'ha previst la convocatòria
d'aquesta comissió fins que no se sàpiguen els terminis exactes
de la possible finalització de la redacció del PRI. Tan aviat com
sigui possible es convocarà.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2940/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
jubilacions al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quants professors i professo res està previst que es donin
de baixa per jubilació el curs 2011-2012?

Durant el curs 2011-2012 està prevista la baixa per jubilació
de 29 docents.

Palma, 23 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2942/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a dimissió
de la delegada territorial d'Educació a Eivissa. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

Quants professors i professo res està previst que es donin
de baixa per jubilació el curs 2011-2012?

Quins han estat els motius que han provocat la dimissió de
la delegada territorial d'Educació a Eivissa, recentment
nomenada?

Motius personals.

Palma, 23 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2948/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a obligacions
reconegudes i vençudes pendents de pagament. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre de la cambra, a
disposició dels senyors diputats i les senyores diputades.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE
núm. 3557/11, 3559/11, 3561/11 i 3562/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3986/11,
presentat per la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a Llei de dependència (I a IV),
publicades al BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans de les proposicions no de llei davant el Ple RGE núm.
2282/11 i 2359/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4101/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta que les
proposicions no de llei esmentades, relatives a mesures per
accedir al mercat de treball per part dels joves i a promoció de
mesures per defensar les víctimes de la violència de gènere
(BOPIB núm. 8, de 29 de juliol d'enguany, i núm. 9, de 26
d'agost també d'enguany, respectivament) es tramitin davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 3074/11. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2011, i la Mesa, trobant-s'hi
present, acorden de proposar al Ple de la cambra que el projecte
de llei esmentat, d'autoritzacions financeres durant el període de
pròrroga pressupostària iniciat l'1 de gener de 2011 (BOPIB
núm. 12, de 17 de setembre d'enguany) es tramiti pel
procediment en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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