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al Consorci Aubarca-Es Verger. 642
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AD) A la Pregunta RGE núm. 3002/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a Espais de Natura Balear. 642

AE) A la Pregunta RGE núm. 3003/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 642

AF) A la Pregunta RGE núm. 3005/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a SITIBSA. 642

AG) A la Pregunta RGE núm. 3006/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a IBABSA. 643

AH) A la Pregunta RGE núm. 3007/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a PLANDISA. 643

AI) A la Pregunta RGE núm. 3008/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a ABAQUA. 643

AJ) A la Pregunta RGE núm. 3009/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a SEMILLA. 643

AK) A la Pregunta RGE núm. 3010/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a IBANAT. 643

AL) A la Pregunta RGE núm. 3013/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a visita de la DG de
Cooperació i Immigració a Eivissa. 643

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 4218/11 per la RGE núm. 4289/11.
644

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 3123/11. 644

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011. 644
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3896/11, relativa a política sanitària, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a mantenir l'acord de tots el grups parlamentaris de
publicar les llistes d'espera quirúrgiques, de consulta i de proves
complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap al ciutadà.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar i restablir de forma immediata les
ajudes per a pacients i acompanyants que s'han de desplaçar per
rebre atenció sanitària des de Menorca, Eivissa i Formentera cap
a Mallorca i des de les Illes Balears cap a la Península."

A la seu del Parlament, 2 de novembre 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
25 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3743/11, relativa a inici de les
obres del Parc Bit de Menorca, amb les esmenes RGE núm.
4111/11 i 4115/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca i del Grup Parlamentari Popular,
respectivament, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears, i en especial la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, a prioritzar la construcció
del Centre Bit Menorca, a fi que s'adjudiquin les obres de forma
immediata i puguin començar com més aviat millor."

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1883/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'hores lectives a l'ensenyament primari.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael A.
Bosch i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Cristina Rita
i Larrucea i l'Hble. Sr. Rafael A. Bosch i Sans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3967/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de l'empresa CAIB
Patrimoni. (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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3971/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a primera reunió de la Mesa de
batles celebrada a Menorca i Mallorca. (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3985/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a delegació del Govern a Formentera.
(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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3973/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a grau de compliment del II Pla
estratègic de joventut 2010-2012. (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'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3975/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reformes a l'IES Ramis i Ramis
de Maó. (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'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3977/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció del territori (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. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3966/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
promoció de la modificació de la Llei 4/2008. (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3968/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes de la
política agrària comuna (PAC). (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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3974/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retribucions dels professors en
els centres sostinguts amb fons públics. (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'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3979/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de llei de pressuposts (I). (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3970/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a destinació de les partides
pressupostàries destinades al Fons de Cooperació Local.
(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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3976/11, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte per tal de construir una
depuradora a Sa Coma (Eivissa). (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3980/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de pressuposts
(II). (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3969/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost financer del deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3972/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cogestió aeroportuària. (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3965/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pressuposts 2012. (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 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3978/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció del territori (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 de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 25

d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3981/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de pressuposts
(III). (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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, rebutjà els Punts 2, 3, 5, 6, 7 i 8 de la Moció
RGE núm. 3896/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política sanitària. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

d'octubre de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2129/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixació
d'un termini per declarar el venciment anticipat dels préstecs
hipotecaris i per regular els interessos de demora. (BOPIB núm.
7, de 22 de juliol de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional en solidaritat amb els cooperants

segrestats al Sàhara i les seves famílies.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre de 2011, aprovà, sense oposició, la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears en solidaritat amb els cooperants segrestats al

Sàhara i les seves famílies.

Aquest passat cap de setmana tres joves cooperants que
colAlaboraven en tasques d'ajuda humanitària als campaments de
refugiats sahrauís de Tinduf (Algèria) han estat segrestats per un
grup no identificat a Rabuni. Són el mallorquí Enric Gonyalons,
de l'ONG basca Mundubat; Ainhoa Fernández de Rincón, de
l'Associació d'Amics del Poble Saharià d'Extremadura; i Rosella
Urru, de nacionalitat italiana. 

Davant d'aquests fets, el Parlament de les Illes Balears:

1. Condemna enèrgicament el segrest d'aquests cooperants,
que desenvolupen tasques de cooperació internacional per a
diferents organitzacions al camp de refugiats sahrauís de Rabuni
(Algèria).

2. Manifesta el seu rebuig frontal a l’ús de la violència, i
considera que qualsevol atemptat contra la integritat i la llibertat
de les persones és injustificable, i més encara quan les víctimes
són persones que dediquen les seves vides a tasques de
cooperació i solidaritat internacionals.

3. Insta el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol a seguir
cooperant amb les autoritats de la República Àrab Sahrauí
Democràtica per aconseguir rescatar sans i estalvis els tres
cooperants el més aviat possible.

4. Se solidaritza amb la família, amics i companys dels
cooperants segrestats.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

diputats i les diputades sobre règim d'incompatibilitats dels
diputats i les diputades.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre de 2011, després que es procedís a la lectura de
l'informe esmentat, l'aprovà per assentiment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 2344/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reactivació econòmica (I). (BOPIB núm. 9, de 26
d'agost 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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 2346/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reactivació econòmica. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost
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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3384/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
empresarials lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
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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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3262/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa aPort de Ciutadella
(I). (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3264/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa aPort de Ciutadella.
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3376/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa connexions aèries a
l'hivern. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3385/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions al Port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 26 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3126/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte d'acció per al
transport aeri de Menorca. (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 2 de novembre 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 26 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3129/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rectificació de la
composició del Consell d'administració de Ports de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).
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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 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a calendari de pagament a empreses i entitats. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre l'acomiadament de 800
treballadors d'empreses del sector públic (RGE núm. 3496/11).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat de la
directora general d'Economia i Estadístiques, del director de
l'Oficina de Control Pressupostari i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 1754/11, d'informe de funcionament de

l'Agència Tributària de les Illes Balears durant el 2010.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2011, el president
de l'Agència Tributària de les Illes Balears presentà l'escrit
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 3495/11, de solAlicitud de

compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, rebutjà, per 5 vots a favor
i 8 en contra, l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se
solAlicitava que la Presidència del Parlament recaptés la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació davant aquesta comissió, per tal
d'informar sobre el pla de millora del sector públic instrumental
anunciat pel Govern el passat 28 de setembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4265/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1883/11, relativa a
augment d'hora lectiva a educació primària. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

Palma, a 2 de novembre 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.
1883/11, relativa a augment d'hora lectiva a educació primària,
la moció següent.

Atesa la interpelAlació feta pel Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears al conseller d'Educació i Cultura
en relació amb la necessitat de concretar les mesures
anunciades, tant a la campanya electoral com al principi
d'aquesta legislatura, com és la implementació d'una hora
lectiva més en assignatures instrumentals en l'ensenyament
primari.

Atès que també es van fer altres anuncis com la lliure
elecció de centres, la lliure elecció de llengua vehicular, la
modificació del decret de mínims, etc., mesures que, finalment,
sembla que veuran endarrerida la seva aplicació a altres inicis
del curs escolar que no s'ha concretat tampoc.

Atès que per altra banda sí s'han aplicat mesures que afecten
programes adreçats a la lluita per l'èxit escolar que no havien
estat anunciades.

Atès que tot això provoca incerteses a la comunitat
educativa i que els canvis que són estructurals s'haurien de
consensuar per donar estabilitat al sistema, el Grup Socialista
presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'estabilitat
del sistema educatiu és una de les vies més productives en la
lluita contra el fracàs i l'abandonament escolar.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que únicament
des de l'acord de les forces polítiques i de la comunitat
educativa es poden introduir canvis estructurals i legislatius que
siguin estables dins el sistema educatiu de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar el debat per un Pacte per l'Educació,
cercant la implicació de la comunitat educativa on es posin
damunt la taula, entre d'altres, qüestions com l'aplicació d'una
hora més lectiva en matèries instrumentals en educació
primària, l'admissió d'alumnat en els centres públics i
concertats, la llengua vehicular de l'ensenyament, la formació
del professorat i els programes adreçats a aconseguir l'èxit
escolar i l'atenció a la diversitat.

4. El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència
parlamentària a fi d'assegurar la participació en l'elaboració del
Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades,
així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri
convenient.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte en la redacció del document
inicial la proposta de Pacte per l'Educació que havia estat
consensuada amb tots els consellers d'Educació que han exercit
el seu càrrec en aquesta comunitat autònoma, així com les
propostes que s'han fet des de distints àmbits, principalment des
dels consells escolars de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4132/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
i ampliació de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 2 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4135/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a companyies aèries. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4136/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a empreses que es dediquen a
vendre sang. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4137/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a les entitats financeres. (Mesa de
2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4269/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
races autòctones. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4270/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
d'instalAlacions esportives. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4284/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
de debat i informatius d'IB3. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins motius d'interès públic, degudament justificats, alAlega
el director general del Servei de Salut de les Illes Balears a
l'expedient on es renuncia al procediment de licitació de
l'expedient SSCC CA 46/10, d'obres de reforma i ampliació de
l'Hospital de Manacor?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot informar de la situació de tramitació dels expedients
sancionadors contra les companyies aèries que varen ser
sancionades durant els anys 2009, 2010 i 2011 per haver
incomplit la normativa de consum? Quines són les sancions
interposades? S'han fet efectives?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens poden informar sobre si s'ha obert expedient
sancionador a les empreses que es dediquen a vendre sang de
cordó umbilical al preu de 2.500 euros a consumidors de les
Illes Balears?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que no vàrem obtenir resposta oralment tornam a
formular la mateixa pregunta per escrit: com es troben els
expedients sancionadors a les entitats financeres que han
incorporat clàusules declarades abusives? Quina és la sanció
que s'imposarà per aquests fets?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

En quin estat es troba l'execució del centre de races
autòctones a la finca de Raixa, propietat del Consell de
Mallorca?

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

En quin estat d'execució es troben els convenis
d'instalAlacions esportives signats amb els consells insulars?

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins tertulians assisteixen als programes de debat i als
informatius d'IB3 Televisió i IB3 Ràdio? Indicau el nom dels
tertulians i els programes de què es tracta.

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4289/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a presentació dels pressuposts 2012. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4297/11, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S.
Galmés i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures sanitàries del Raiguer. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4298/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ajuda
d'autoprotecció contra incendis a Eivissa. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4299/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaixell
encallat a les costes de Formentera. (Mesa de 2 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4300/11, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
per agilitar les consultes mèdiques. (Mesa de 2 de novembre de
2011).

RGE núm. 4301/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a constitució de l'Institut Ramon Llull. (Mesa de 2 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4302/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi
anual en concepte d'eliminació de lloguers. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4303/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques d'austeritat aplicades a l'organigrama de la
Conselleria d'Educació. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4304/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament del conveni de carreteres al Consell
Insular d'Eivissa. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4305/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millores a les estacions depuradores d'aigües
residuals a Menorca. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4306/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quanties pendents de pagament a contractistes d'obres del
conveni ferroviari. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4308/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a defensor del menor. (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4309/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a manteniment del programa de policia
turística. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4316/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línia d'alta tensió a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 2 de novembre de
2011).

RGE núm. 4317/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes urbanístics i seguretat jurídica (I). (Mesa
de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4318/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
urbanístics i seguretat jurídica (II). (Mesa de 2 de novembre de
2011).

RGE núm. 4319/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades econòmiques. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4320/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
reactivació econòmica (I). (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4321/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures de reactivació econòmica (II). (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el president del Govern que dóna confiança als
ciutadans la forma que ha seguit el Govern de les Illes Balears
per a la presentació dels pressuposts de 2012?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Quins esforços realitza la Conselleria de Salut per tal
d'aconseguir que totes les infraestructures del Raiguer donin
servei als seus usuaris?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot indicar el Govern de les Illes Balears en què
consistirà el Pla d'ajuda d'autoprotecció contra incendis previst
per a Eivissa?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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.

Quines actuacions ha posat en marxa el Govern de les Illes
Balears, dins el marc de les seves competències, per tal de
palAliar la situació del vaixell encallat en una zona de màxima
protecció de l'illa de Formentera?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

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.

En què consisteix el Pla de mesures per agilitar les consultes
de metges de família i pediatres?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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.

Com valora el Govern de les Illes Balears la recent
constitució de l'Institut Ramon Llull?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantia en què s'estima l'estalvi anual del
Govern de les Illes Balears pel que fa a l'eliminació de lloguers
de locals?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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 polítiques d'austeritat ha aplicat en el seu
organigrama la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?

Palma, a 31 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.

Ha partit alguna modificació el pagament del Conveni de
carreteres al Consell Insular d'Eivissa quant a les anualitats de
2010-2011?
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Palma, a 31 d'octubre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions que impulsarà el Govern de les
Illes Balears per a la millora de les estacions depuradores
d'aigües residuals a Menorca?

Palma, a 31 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.

Quina quantia pendent de pagament a contractistes per obres
del Conveni ferroviari s'han trobat a l'inici de la present
legislatura?

Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern nomenar el defensor del menor de la
comunitat autònoma?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa mantenir el Govern de les Illes Balears el programa de
policia turística?

Palma, a 2 de novembre 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

En quin estat es troba el projecte de construcció d'una nova
línia d'alta tensió a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller de Turisme, què opina el Govern de la
promoció d'un parc temàtic a la zona de Llucmajor-Campos?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller de Turisme, quines mesures ha aprovat el
Govern de les Illes Balears per garantir la seguretat jurídica en
aquesta comunitat autònoma?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
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La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 vicepresident que és ortodox ocultar al
Parlament quan li són solAlicitades per conducte reglamentari les
dades que anuncia davant els mitjans de comunicació?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident Econòmic, quines millores es produiran en
els serveis públics de la nostra comunitat autònoma com a
conseqüència de l'increment de més del 8% del pressupost del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President del Govern, quines mesures concretes per a la
reactivació de l'economia preveu el pressupost per al 2012?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4116/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa PISE a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4117/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escola agroambiental de Can Marines, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4118/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (IX), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4119/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (X), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4120/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa ESADI a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4121/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa ESADI a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4122/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (VI), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4123/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (V), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4124/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (VII), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4125/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (IV), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).
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RGE núm. 4126/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (VIII), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4127/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (III), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4128/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4129/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4130/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4131/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Verge del Toro, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4178/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a policia turística, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4205/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a despesa de Fundació Balears
Sostenible, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa
de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4282/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Joventut de les Illes Balears (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4283/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de
Joventut de les Illes Balears (I), a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 2 de novembre de
2011).

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el programa PISE a Eivissa?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la constitució de l'Escola
Agroambiental de Can Marines a Eivissa?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Algrab?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Sant Agustí?
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Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el Museu Arqueològic del Puig
des Molins?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el programa ESADI a Eivissa?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Can Guerxo?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sa Serra?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Santa Eulàlia del Riu?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sant Jordi?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Sa Serra?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Can Misses?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sa Bodega?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Es Pratet/Sa Joveria?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la consellera de Salut, Família i Benestar Social
que l'Hospital Mateu Orfila sigui considerat com el segon centre
hospitalari de l'Ibsalut que ha aconseguit una millor valoració
per part dels usuaris l'any 2010?

Palma, a 24 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears amb l'edifici on
era ubicat l'Hospital Verge del Toro a Maó?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Sr. Conseller de Turisme mantenir el programa de
policia turística?

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 ha estat la despesa en concepte de banderes d'Espanya
a càrrec de la Fundació Balears Sostenible d'ençà que el Sr.
Jorge Campos n'és el gerent?

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats per resoldre la situació d'ofegament
econòmic que pateix el Consell de Joventut de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la situació d'ofegament econòmic que pateix el
Consell de Joventut de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4179/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fons de cooperació municipal, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4180/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presó ubicada al terme municipal de Maó, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4266/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i defensa dels drets dels consumidors i
usuaris a l'àmbit del transport aeri, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4267/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni en matèria de ferrocarril, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 2 de novembre de 2011).

RGE núm. 4268/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni façana marítima IBAVI-Ajuntament de
Palma, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 2 de novembre de 2011).

Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Els ajuntaments constitueixen un element bàsic del nostre
entramat institucional i de l'organització territorial de les Illes
Balears, com a administració més propera als ciutadans que, en
no poques ocasions, ha de fer front a serveis i accions que no els
són pròpies perquè no són de la seva competència.

Així ho hem entès a les Illes Balears, i la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local, n'és una prova en
enfortir el paper dels ajuntaments en la vida pública, mitjançant
una acurada delimitació de les seves funcions i competències,
i la garantia d'un sistema de finançament bàsic que els permeti
desenvolupar la seva tasca amb garanties.

Una de les figures que preveu l'esmentada llei és el Fons de
Cooperació Municipal, que té com a objectiu contribuir a
l'equilibri econòmic de les entitats locals i afavorir els principis
d'autonomia i suficiència financera garantint, així mateix, el
principi de solidaritat.

Per les informacions conegudes a través de diversos mitjans,
els pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2011
contemplava una partida d'uns 16.800.000 euros com a dotació
anual al fons, però d'aquesta quantitat, l'anterior govern va
destinar 3.000.000 d'euros a amortització de deute, i en va
bloquejar altres 10.400.000 aproximadament com a mesura del
Pla de Sanejament.

Es posa de manifest, per tant, la poca voluntat o falta de
diligència de l'anterior govern en aquest assumpte, posant en
risc la disponibilitat per part dels ajuntaments d'aquesta
assignació, que resulta cabdal per als seus pressuposts i per a la
seva situació economicofinancera.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la mala gestió
del Fons de Cooperació Municipal duita a terme per part de
l'anterior govern autonòmic, tota vegada que va destinar una
part de l'assignació prevista per a 2011 a amortització de deute,
i a més va bloquejar una altra part important de l'assignació amb
motiu del Pla de Sanejament que va elaborar i proposar al
Ministeri d'Economia i Hisenda.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regularitzar la situació del Fons de Cooperació
Municipal tan aviat com sigui possible, a fer efectiu dins l'any
2011 el 25% de l'import corresponent, a comprometre el 75%
restant també a càrrec dels pressuposts de 2011, i a fer la
oportuna previsió pressupostària l'any 2012 per tal que es
consignin les quantitats que corresponguin segons la legislació
vigent.

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Arran de les darreres informacions aparegudes a la premsa
escrita de Menorca, referent a diversos assumptes descoberts al
voltant del centre penitenciari de la seva illa, des del Grup
Parlamentari Popular creiem que és necessari adoptar ja una
sèrie d'acords per tal de demanar a les institucions pertinents
que solucionin allò denunciat per diferents sindicats policials.

En aquest sentit, s'han denunciat problemes de seguretat -no
definits ni explicats en detall- al voltant del funcionament de la
presó, així com també que s'ha anunciat el previsible increment
de la inseguretat ciutadana arran de la posada en marxa de la
presó. És més, les referides informacions ja denuncien que hi ha
hagut fets delictius protagonitzats per interns de permís.

Aquesta situació ja va ser denunciada fa molts de mesos per
part del Partit Popular, ja que pensàvem que seria més que
probable que aquesta situació es donés. En aquell moment, ni el
director insular de l'Estat a Menorca, ni el Partit Socialista,
governant a l'Ajuntament de Maó i al consell insular, en varen
fer cas, fins i tot negaren que una situació així es pogués donar.
Malauradament, els fets ens donen la raó.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a aturar el trasllat de nous presos a la presó de Maó
fins que no se n'hagin solucionat els problemes de seguretat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a crear i dotar el corresponent mòdul per a interns de
la presó a l'Hospital Mateu Orfila, a l'objecte d'evitar situacions
com les protagonitzades en aquest centre hospitalari recentment.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a dotar convenientment les places de les forces de
seguretat de l'Estat al municipi de Maó, evitant així que el
servei que presten al seu municipi es ressenti arran de les
dotacions destinades a la vigilància de la presó, tal i com passa
actualment.

4. El Parlament de les Illes Balears reprova el Ministeri de
l'Interior per haver enganat la ciutadania de Menorca per,
primer, dir que es feia un centre de reinserció social -quan en
realitat es tractava d'una presó-, i després, per dir que la presó
només allotjaria interns vinculats amb Menorca, i l'insta a
adoptar totes les mesures necessàries per tal que la presó de
Menorca sigui segura i compti amb els efectius policials
pertinents per a la seva salvaguarda.

Palma, a 24 d'octubre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Salut.

Amb l'objectiu d'incrementar la protecció i la defensa dels
drets dels consumidors i usuaris a l'àmbit del transport aeri, es
varen dur a terme dues iniciatives primordials:

1r. L'any 2008 es va dur a terme el procés d'instalAlació de
punts telemàtic d'atenció al consumidor, en colAlaboració
amb el Centre Europeu d'Atenció al Consumidor, l'Institut
Nacional de Consum i els distints consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. S'instalAlaren 7
punts telemàtics: 4 a les oficines d'informació turística de
Palma, Sant Francesc, Maó i Eivissa; 2 a les oficines
d'informació turística situades en els aeroports de Palma i
Maó; i 1 a la seu del Consell Insular d'Eivissa.
2n. D'altra banda, l'any 2010 i dins l'acció adreçada a
incrementar la presència i la proximitat de l'administració de
consum a l'àmbit del transport aeri, i com una de les accions
incloses dins aquest objectiu es va contractar un seguit de
punts telemàtics d'atenció al consumidor a l'aeroport de Son
Sant Joan de Palma, que es trobaven connectats directament
amb la pàgina web de la Direcció General de Consum.

La principal acció duta a terme per assolir l'objectiu
d'incrementar la presencia i la proximitat de l'administració de
consum a l'àmbit del transport aeri a l'aeroport de Palma de
Mallorca va ser la creació i la posada en funcionament de
l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Transport Aeri de Son Sant
Joan. Aquesta activitat va començar durant l'exercici 2009 i es
va articular mitjançant un projecte d'inversió immaterial, que va
tenir caràcter plurianual i abastà els exercicis 2009 i 2010.
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En aquesta línia d'acció la comunitat autònoma de les Illes
Balears va signar amb l'ens públic AENA, dia 5 febrer de 2010,
un conveni de colAlaboració que preveia la creació de l'oficina
esmentada com un espai cedit sense cap cost.

El projecte, pilot i experimental amb una durada d'un any,
tenia per objectiu incrementar la qualitat de la informació i del
sistema d'atenció als usuaris del transport aeri, i possibilitar que
aquests poguessin rebre in situ atenció i informació específica
en matèria de consum, i també exercir els seus drets, quan
aquests es vessin vulnerats, amb la formulació de les
reclamacions i denúncies que estimessin oportunes en el mateix
aeroport.

Motiu de l'assumpció per part de l'Administració de la
comunitat autònoma d'aquesta iniciativa fou el fet que el
transport aeri és un sector empresarial de la major
transcendència per a l'activitat econòmica de les Illes Balears,
amb una enorme incidència pel nostre sector turístic.

Una vegada finalitzat el projecte pilot podem concloure que
els aspectes positius se centren en l'activitat desenvolupada que
mostra un progressiu increment d'activitat en consultes i
reclamacions durant els primers mesos de la seva obertura fins
arribar a estabilitzar-se en una mitjana de 2,9 reclamacions i 27
consultes dia.

Són significatives les puntes d'activitat en coincidència amb
les greus alteracions de la navegació aèria durant el primer
semestre de l'any com a conseqüència de les restriccions del
trànsit aeri derivades del núvol de cendra volcànica de l'erupció
del volcà Eyjafjalla a Islàndia i l'anomenada crisi per la vaga
encoberta dels controladors aeris, i ha estat en els moments de
grans crisis quan s'ha pogut demostrar la utilitat de l'oficina per
la gran afluència de públic que ha experimentat i l'eficient
atenció que ha prestat en aquells moments, tant a escala local
com per al trànsit aeri a nivell mundial, sent el primer centre
d'atenció i resposta per a la defensa dels drets dels consumidors
i la primera atenció a les seves reclamacions.

Una vegada finalitzat el projecte pilot de l'Oficina de
Consum a l'Aeroport i demostrada la utilitat d'aquest recurs
autonòmic per als consumidors en els moments puntuals de
grans crisis aeroportuàries consideram necessari continuar amb
la presencia de l'Administració de la comunitat autònoma en els
aeroports de les nostres illes.

És per aquest motiu que 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 establir un conveni de colAlaboració entre
l'administració de consum autonòmica i AENA, segons el qual
quedi establert el protocol d'actuació conjunta (administració de
consum-administració aeronàutica) per tal de gestionar les
possibles i futures crisis aeroportuàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en el moment de crisi aeroportuària, crear un punt
d'atenció temporal als consumidors en els propis aeroports
mitjançant la cessió i/o l'habilitació d'un espai físic concret.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar formació conjunta sobre els drets dels
consumidors al personal de l'administració de consum i al
personal d'AENA que atendrà els consumidors a les oficines
puntuals habilitades per als moments de crisi aeroportuària dins
els aeroports de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el conveni de colAlaboració es prevegi la cessió
d'AENA dels espais necessaris per a la instalAlació dels punts
telemàtics d'atenció als consumidors.

Palma, a 27 d'octubre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francina 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

En data 16 d'octubre de 2008 el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l'Estat varen signar un conveni en matèria de
ferrocarril, amb una dotació de 443,75 milions d'euros.

En compliment del conveni, les obres es varen iniciar, i als
municipis de Son Servera, Capdepera, Artà, Sant Llorenç i
Manacor, ben enmig del poble, avui hi ha carrers i síquies
obertes. En aquestes obres no s'hi fa feina des que es varen
aturar el mes d'agost.

Atès el gran perjudici, social, econòmic i turístic que
ocasionen aquestes obres dins el poble.

Atès que aquestes obres no poden quedar així.

Atès que tots el pobles afectats demanen que les obres
continuïn, tant les que són de millora de les infraestructures
viàries, com les que possibilitaran l'arribada del tren.

Des del que suposa la situació en què es troben aquestes
obres als pobles, la necessitat d'acabar una obra començada per
la qual hi ha recursos que íntegrament vénen de Madrid, la
millora que suposarà per tots aquests pobles gaudir de les obres
acabades, 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 exigir al Govern de l'Estat el compliment del
Conveni en matèria de ferrocarril de 16 d'octubre de 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar totes les obres aturades.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un calendari d'execució del conveni a
tots els batlles dels municipis afectats.

Palma, a 27 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En data 7 de març de 2005 l'Ajuntament de Palma i l'Institut
Balear de l'Habitatge -IBAVI- varen signar el conveni de
colAlaboració relatiu a l'execució del "Sector Llevant-Façana
Marítima" de Palma.

En incompliment del compromís assumit a l'esmentat
conveni, l'IBAVI va cedir a l'Ajuntament de Palma tots els
solars afectats per l'actuació "Façana Marítima" relacionats al
conveni, que suposaven un aprofitament net d'ús residencial
plurifamiliar de 49.805 m2 per un valor de 21.804.024,00 euros,
IVA exclòs, i 26.526 m2 d'ús terciari per valor de 15.419.251,00
euros, IVA exclòs, mentre que l'Ajuntament de Palma complí
parcialment la contraprestació convinguda formalitzant la cessió
de 7 solars, resultant pendent de cessió a l'IBAVI de sòl amb
una edificabilitat neta de 38.735,05 m2 totals d'ús residencials
plurifamiliar (per un valor de 15.968.754,85 euros IVA exclòs)
i 26.525 m2 totals d'ús terciari (per un valor de 15.419.251,00
euros IVA exclòs) obligant-se l'ajuntament al lliurament
d'aquest sòl "a medida que se vayan adquiriendo con la
aprobación de los diferentes proyectos d'equidistribución en
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado por la
urbanización y polígonos en suelo urbanizable de acuerdo con
las determinaciones del presente convenio".

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 a exigir a l'Ajuntament de Palma que, de forma
immediata, compleixi el conveni signat amb l'IBAVI dia 7 de
març de 2005 anomenat "Sector llevant-façana marítima" i lliuri
a l'IBAVI els sòls i béns que hagi obtingut com a cessió
derivada dels projectes d'equidistribució aprovats en sòl urbà no
consolidat per la urbanització i polígons en sòl urbanitzable de
Palma des de la signatura tal i com estipula el conveni.

Palma, a 25 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2727/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a compensació  per
les pèrdues econòmiques al sector agrícola. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Quines mesures ha pres a data d'avui per compensar les
pèrdues econòmiques ocasionades pels incendis d'aquest estiu
al sector agrícola de les nostres illes?

Des de la conselleria s'ha actuat en la mateixa línia del
Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí quant que tot el que és
assegurable no és subvencionable i en casos extrems només
seria subvencionable el que està assegurat.

Continuant amb la mateixa filosofia és clar que la millor
manera de potenciar l'assegurament entre el propi sector és que
quan es donin circumstàncies com la que ens ocupa no siguin
premiats els que, tenint la possibilitat, no han volgut
assegurar-se davant possibles adversitats.

Per tot això, des de la conselleria s'ha actuat davant l'entitat
Agroseguros en la línia que els comunicats d'accident es
realitzaren en les millors condicions possibles pels agricultors
afectats que tenen contractades pòlisses d'assegurances.

Palma, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2951/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes al sector
audiovisual. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

A què es refereix el conseller de Presidència quan afirma
a la premsa que hi haurà "dramàtics retalls" en els ajuts al
sector audiovisual?

Donada la situació econòmica en la qual ens trobam, és cert
que es produiran retalls pressupostaris en tots els sectors, inclòs
l'audiovisual, ara bé, en el marc sanitari i educatiu es
prioritzaran les seves necessitats i intentarem que aquests retalls
siguin mínims.

Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2952/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llei audiovisual.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quins continguts ha de tenir la llei audiovisual que va
avançar el conseller de Presidència en una reunió amb
representants dels sector audiovisual?

En aquests moments estam treballant en la matèria dins el
marc de la Mesa Audiovisual, ja que la voluntat d'aquest govern
és que la llei audiovisual neixi del consens de tots els actors
afectats i implicats en aquest tema.

Palma, 13 d'octubre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2954/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subhasta per part
d'SFM. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quines peces, maquinària, o d'altres elements s'han posat
a subhasta per part d'SFM i quina quantitat econòmica té
previst aconseguir amb aquesta operació?

Els béns objecte d'alienació s'adjudicaran pel procediment
de subhasta a l'alça i s'agrupen en els següents nou lots:
• LOT 1: dues unitats de tren dièsel de 2 cotxes (M+M) i una

unitat de tren dièsel de 3 cotxes (M+R+M) de la sèrie 6100
de CAF i divers material d'unitats dièsel i parc de recanvis.
Preu de sortida: 2.650.000,00 euros sense IVA.

• LOT 2: dues unitats de tren dièsel (M+M) sèrie 6100 de
CAF accidentades. Preu de sortida: 400.000,00 euros sense
IVA.

• LOT 3: torn de trapa per a mecanitzat de banda de
rodolament de rodes ferroviàries marca Talgo model
AR-1112 copiador hidràulic. Preu de sortida: 95.000 euros
sense IVA.

• LOT 4: grua-ploma de columna amb braç giratori del
fabricant PIMEG-4: Preu de sortida: 1.000,00i sense IVA.

• LOT 5: carril de 45 kgjm.
• LOT 6: carril de 32 kgjm.
• LOTS 7, 8 i 9: travesses de fusta.

El pressupost de licitació ascendeix a la quantitat total de
3.202.488 euros segons la distribució per lots anterior.

Els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules
administratives particulars de l'esmentada subhasta pública es
poden consultar a la pàgina web del perfil del contractant
d'SFM: 
http:((www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitaciones
OrganoContratacion.jsp?idOrganoContratacion=21  04 &idi =
ca&baja=

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2956/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell regular de
l'ensaïmada (I). (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quines mesures pensa prendre per impedir que
desaparegui el Consell regulador de l'ensaïmada de Mallorca?

D'acord amb l'article 3 del Decret 49/2004, de 28 de maig,
de règim jurídic i econòmic del consells reguladors i d'altres ens
de gestió i control de denominacions de qualitat, el Consell
regulador de l'ensaïmada de Mallorca és una corporació de dret
públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat
d'obrar per al compliment de les seves funcions. Pel que fa al
règim jurídic el Consell regulador està subjecte amb caràcter
general al dret privat, excepte en les actuacions que impliquin
l'exercici de potestats o funcions públiques, en les quals ha de
subjectar-se al dret administratiu.

D'acord amb l'article 6 del Decret 49/2004 és funció del
Consell regulador proposar, al conseller competent en matèria
d'agricultura del Govern de les Illes Balears, les modificacions
del seu reglament. A data d'avui el Consell regulador no ha fet
cap proposta de modificació del reglament que n'impliqui la
desaparició.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
desenvolupa les tasques adients per garantir la continuïtat del
Consell regulador; així, dia 21 de juliol de 2011 va convocar
eleccions per a la renovació dels membres del Consell regulador
de la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca".

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2957/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Consorci per al desenvolupament d'actuacions i
millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat
local menor de Palmanyola. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació de contractes d'obres i serveis al consorci
esmentat.

Aquesta conselleria no té constància de la realització de
contractes de personal per la modalitat d'obra i serveis signats
dins aquest període al Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2959/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Consorci Formentera Desenvolupament. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte al Consorci Formentera Desenvolupament.

Aquesta conselleria no té constància de la realització de
contractes de personal per la modalitat d'obra i serveis signats
dins aquest període a Consorci Formentera Desenvolupament.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2962/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Consorci per a la rehabilitació del patrimoni del
municipi d'Es Castell. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte,  al Consorci per a la rehabilitació del patrimoni
del municipi d'Es Castell.

Aquesta conselleria no té constància de la realització de
contractes de personal per la modalitat d'obra i serveis signats
dins aquest període a Consorci per a la rehabilitació del
patrimoni del municipi d'Es Castell.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2964/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a Gestur Balear. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte, a Gestió Urbanística de Balears, SA (Gestur
Balear).

A Gestur Balear no s'ha signat cap contracte de personal per
la modalitat d'obra i serveis entre juny i setembre (inclosos) de
2011.

Palma, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2965/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Consorci de Transports de Mallorca. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

Relació dels contractes d'obra i serveis signats entre juny
i setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la
quantia del contracte, al Consorci de Transports de Mallorca.

Contracte menor d'obra per import de 8.092,80 euros (sense
IVA) de data 20/06/2011 per Melchor Mascaró, SA.

Contracte menor de serveis per import de 4.566,00 euros
(sense IVA) de data 13/07/2011 per Servicios de Contenedores
Higiénicos Sanitarios, SAU.

Els dos contractes varen ser tramitats per l'anterior director
gerent Pere Fuster Nadal.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 2966/11 i 2967/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
contractes d'obra i serveis a Consorci de Mobilitat d'Eivissa i
a Consorci Parc de Les Estacions. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació dels contractes d'obra i serveis signats entre juny
i setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la
quantia del contracte, als consorcis esmentats.

No ha estat adjudicat cap contracte d'obra o serveis en el
període solAlicitat.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 2968/11 i 2969/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
contractes d'obra i serveis a Consorcis Mirall i a Consorci per
a la Reconversió territorial i paisatgística de determinades
zones de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació dels contractes d'obra i serveis signats entre juny
i setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la
quantia del contracte, als consorcis esmentats.

Aquesta conselleria no té constància de la realització de
contractes de personal per la modalitat d'obra i serveis signats
dins aquest període als Consorcis Mirall ni per al Consorci per
a la Reconversió territorial i paisatgística de determinades zones
de l'illa d'Eivissa.
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Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2976/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a ABAQUA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte, per l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA).

Per part de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental no s'ha signat cap contracte de personal per la
modalitat d'obra i servei, entre juny i setembre (inclosos) de
2011.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2977/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a SITIBSA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte, per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA (SITIBSA).

SITIBSA no ha fet cap contractació de personal per la
modalitat d'obra i servei entre juny i setembre d'enguany.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2980/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a IBANAT. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte, a l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).

L'Institut Balear de la Natura (IBANAT), entre els mesos de
juny i setembre de 2011 ha formalitzat un contracte d'obra i
servei a la treballadora Isabel Oliver Frau amb una quantia
anual de vint-i-dos mil quatre-cents vuitanta vuit (22.488) euros.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2981/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats al Consorci per a la rehabilitació integral de barris.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 al Consorci per a la
rehabilitació integral de barris.

Atès que la directora general d'Arquitectura i Habitatge ha
estat nomenada vocal de la Junta Rectora, en representació de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, s'informa
que dins el període solAlicitat, aquesta conselleria té
constància que s'ha nomenat gerent del Consorci per a la
rehabilitació integral de barris, el Sr. Fernando González
Moreno, coordinador general d'Urbanisme i Habitatge de
l'Ajuntament de Palma, i s'ha nomenat secretària de la Junta de
Govern la Sra. Nieves Téllez García, secretària de l'Ajuntament
de Palma.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2984/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a SFM. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a SFM.

Consultats els arxius de personal d'SFM resulta que hi ha
tres càrrecs d'alta direcció:
• Sr. José Ramón Orta Rotger, director gerent d'SFM.
• Sr. José Manuel Sierra Álvarez, director de Recursos

Humans.
• Sr. Juan José Elias Pérez, director de Pressupost.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2985/11 i , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a IBABSA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (inclosos) de 2011, indicant el beneficiari i la quantia
del contracte, a l'empresa pública IBABSA.
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No s'ha signat cap contracte d'obra i serveis entre juny i
setembre (inclosos) de 2011 a IBABSA.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 2986/11, 2988 i 2989/11,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a càrrecs directius nomenats al Consorci per a la
rehabilitació del patrimoni del municipi d'Es Castell, al
Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i
construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local
menor de Palmanyola i al Consorci Formentera
Desenvolupament. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 als consorcis esmentats.

Aquesta conselleria no té constància del nomenament de
càrrecs directius als consorcis esmentats.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2987/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats als Consorcis d'Aigües. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 als Consorcis d'Aigües.

El càrrecs nomenats en el període per consorci son els següents:

Algaida:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Francesc Miralles Mascaró (batlle), Ma Antònia
Mulet Vich, Francesc Ramis Oliver, Pere Oliver Cirer

Andratx:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Llorenç Suau Simó, Katia F. L. Roarch, José
Antonio Olivares Salva, Estefanía Gonzalvo Tirado, Sup.
Margarita Moll Miquel, Sup. José Ramón Baeza Corrales

Artà:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Ma. del Mar López Martí, Guillem Caldentey
Crega

Badia de Palma:
President: Salvador Padrosa Payeras
Calvià (971139100): Cristina Tugores Carbonell, Victor Manuel
Hemandez Raposo (gerent Calvià 2000-PP)

Ciutadella:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament (97138/050): Pedro Gener, Joan Moll Serra, Antoni
Anglada Comellas, Ramón Sampol Antich
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Deià:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Javier Deyà Caamaño, Francisco Arbona Alba,
Ventura Montaner Alonso, Carina Bosch Terrassa (gerente
GESBA)
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Eivissa:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Juan Mayans Cruz, Constantino Larroda Azcoitia
Administració pública: Isabel Febrer Gelabert
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Formentera:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Jaume Ferrer Ribas, Sívia Tur Ribas, Bartomeu
Escandell Tur, Sonia Cardona Ferrer
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Lloseta:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Bernat Coll Ramón, Joan Coll Jaume, Pedro Coll
Ramón, Joan Servera Coll
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Maó:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Agueda Reynés Calveche, Ana Lía Noval Garcia,
Mateo Francisco Ainsa Coll, Vicenç Tur Marí, Josep Maria
Buñuel Polvorosa
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Es Mercadal:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Francisco J. Ametller Pons, Constanza Navarro
Ramero, Fèlix Ripoll Pons
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Puigpunyent:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Gabriel Ferrà Martorell, Margalida Morell
Martorell, Lorenzo M. Hernandez Llompart, Antonio Deudero
Mayans, Antoni Marí Ginard
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals
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Sa Pobla:
Ajuntament: Josep Llabrés Cladera, Lydia Pérez Martínez,
Francesc Terrassa March, Antoni Canyelles Carbonell

Sant Antoni de Portmany:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Vicent Costa Costa

Santa Maria del Camí
President: Salvador Padrosa Payeras
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Selva
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Joan Rotger Seguí, Pere Seguí Caimari, Rafel
Gelabert Tortella, Maria Tortella Rotger, suplent: Cristòfol
Barceló Mestre

Valldemossa:
President: Salvador Padrosa Payeras
Ajuntament: Jaume Vila Mulet, Gregorio Estarellas Mas,
Francesc J. Mulet Jiménez, Nadal Torres Bujosa, Miguel Torres
Bujosa, suplent: Felio Bauza Martorell
Vicepresident econòmic: Teresa Palmer Tous, Sup: Luis
Calafell Cereals

Palma, 26 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2991/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a Gestur Balear. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a Gestur Balear.

A Gestur Balear no s'ha nomenat cap càrrec directiu entre
juny i setembre (inclosos) de 2011.

Palma, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2992/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a IBAVI. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a IBAVI.

Els càrrecs directius vacants que, entre juny i setembre de
2011, l'IBAVI ha cobert mitjançant contractes especials d'alta
direcció són els següents:
Roberto Maria Cayuela Rexach, director-gerent de l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI).

Marta Virgili Vidal, directora de l'Àrea de premsa de l'I BAVI.
Sandra Villamarín Rodríguez, directora de l'Àrea de sòl de
l'IBAVI.

Palma, 4 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 2994/11 i 2995/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs
directius nomenats a Consorci de Mobilitat per Eivissa i al
Consorci Parc de les Estacions. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 als consorcis esmentats.

No ha estat nomenat cap càrrec directiu en el període
solAlicitat.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 2996/11 i 2997/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
càrrecs directius nomenats als  Consorci per a la reconversió
territorial i paisatgística de determinades zones de l'illa
d'Eivissa i Consorcis Mirall (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 als consorcis esmentats.

Aquesta conselleria no té constància del nomenaments de
càrrecs directius als consorcis esmentats.

Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 2998/11 i 3004/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
càrrecs directius nomenats a Consorci del Transport de
Mallorca i a Tramvia de la Badia de Palma. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a Consorci del Transport de
Mallorca i a Tramvia de la Badia de Palma.

No ha estat nomenar cap càrrec directiu en el període
solAlicitat.
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Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2999/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a COFIB. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 al Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB).

El Consorci per la recuperació de la fauna de les Illes
Balears (COFIB) ha procedit a la substitució del seu anterior
president, Sr. Vicenç Vidal Matas, director general de
Biodiversitat, per la Sra. Neus Lliteras Reche, actual directora
general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 3000/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats al Consorci de la Gola. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 al Consorci de la Gola.

Els càrrecs nomenats en el període són els següents:

President: Sr. Salvador Padrosa Payeras
Vocals a la Junta Rectora representants de la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient i Territori: Sr. Jaume Ferriol Martí,
Sra. Asunción Moscardó Covo i Sra. Sofía Forcades Pons.
Vocals a la Junta Rectora representants de l'Ajuntament de
Pollença: Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía i Sra. Malena Estrany
Espada.

Palma, 26 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 3001/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats al Consorci Aubarca-Es Verger. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 al Consorci Aubarca-Es
Verger.

Des de juny a setembre de l'any 2011 no s'ha nomenat cap
càrrec directiu al Consorci Aubarca-Es Verger.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3002/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a Espais de Natura Balear. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a Espais de Natura Balear.

S'ha nomenat el Sr. José María Vicente Martorell, com a
director gerent d'Espais de Natura Balear, segons l'acord del
Consell de Govern de dia 16 de setembre de 2011.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3003/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a la Fundació Jardí Botànic
de Sóller.

Està en tramitació la substitució de l'anterior membre de la
Junta de Patrons, Sr. Vicenç Vidal Matas, director general de
Biodiversitat, per la Sra. Neus Lliteras Reche, actual directora
general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
A la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no
consta cap altre canvi en els càrrecs directius de l'entitat. Es fa
constar que aquesta entitat no té cap dependència ni funcional
ni orgànica respecte de la Conselleria.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3005/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a SITIBSA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a SITIBSA.

En el Consell d'Administració celebrat dia 6 de setembre es
nomenà la directora gerent de SITIBSA, la Sra. Maria
Magdalena Servalls Martorell.
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Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3006/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a IBABSA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a IBABSA.

S'ha nomenat en data 14 de setembre de 2011 com a
directora gerent d'IBABSA Noemi Vila Merino.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3007/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a PLANDISA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a PLANDISA.

Cap.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3008/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a ABAQUA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a ABAQUA.

A l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental des de
juny a setembre (inclosos) de l'any 2011 s'han nomenats els
següents alts càrrecs directius:
• Director executiu: Jaume Ferriol Martí
• Secretari general: Armando Esteban de España

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3009/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a SEMILLA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a SEMILLA.

El 26 de juliol de 2011 el Consell d'Administració de
Serveis de Millora Agrària, SA (Semilla) va nomenar Margarita
Rubí Cano com a directora-gerent de l'empresa.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 3010/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a IBANAT. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Relació de càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (inclosos) de l'any 2011 a IBANAT.

Entre els mesos de juny a setembre de 2011, s'han nomenat
a l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) dos càrrecs directius: el
Sr. Eduardo Parga Francos i el Sr. Pedro Rosselló Cerdá.

Palma, 29 de setembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 3013/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a visita de la DG de
Cooperació i Immigració a Eivissa. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Amb quin motiu i/o quins objectius va visitar Eivissa la
directora general de Cooperació i Immigració?

La directora general de Cooperació i Immigració no ha
realitzat cap viatge a l'illa d'Eivissa.

Palma, 27 de setembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 4218/11 per la RGE núm.
4289/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2011, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
Pregunta RGE núm. 4218/11, de la diputada Hble. Sra. Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts per al 2012 (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre
d'enguany), per la Pregunta RGE núm. 4289/11, de la mateixa
diputada, relativa a presentació dels pressuposts 2012, publicada
en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 3123/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4322/11, del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política de reducció
d'empreses públiques (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre
d'enguany) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011.

-  Pàg. 555 i 571. Comissions Parlament. Informació, apartat C).
On diu: Debat de la Memòria de la Fiscalia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de 2010 (escrit RGE núm.
2684/10).
Hi ha de dir: Debat de les Memòries de la Fiscalia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 2009 i 2010 (escrits
RGE núm. 2684/10 i 4002/11).

-  Pàg. 556 i 571. Comissions Parlament. Informació, apartat F).
On diu: Retirada de l'escrit RGE núm. 2395/11.
Hi ha de dir: Retirada de l'escrit RGE núm. 2385/11.

-  Pàg. 559 i 596. Textos en tramitació. Proposicions no de llei
davant comissió, apartat D).
On diu: RGE núm. 40684/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4068/11, ...
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