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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3895/11, relativa a reformar
fiscal adreçada a la recuperació econòmica, amb l'esmena
RGE núm. 4293/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

i el Govern de les Illes Balears a presentar una reforma fiscal,
adreçada a la recuperació econòmica, que contengui, entre
d'altres, les mesures següents:

a) Modificació de l'IVA:
• Per a les activitats turístiques a un tipus superreduït del 4%.
• Per tal que el fet imposable no sigui l'emissió de la

corresponent factura sinó el cobrament d'aquesta.

b) Establiment d'una exempció per quantia de 3.000 euros per
als autònoms que contractin el seu primer treballador.

c) Modificació fiscal a l'impost de societats per tal:
• D'establir incentius fiscals addicionals a la I+D+i a través de

l'increment del percentatge de deducció a l'impost de
societats des del 12% actual fins al 20% per a les activitats
d'innovació.

• D'incentivar la internacionalització de les empreses,
recuperant la deducció a l'impost de societats per a
inversions realitzades a l'estranger.

• D'eliminar les limitacions temporals, de plantilla, de creació
d'ocupació i de base imposable existents en l'actualitat per
a l'aplicació en l'impost de societats del tipus impositiu del
20% a les empreses amb xifra de negoci inferior a 5.000.000
d'euros.

• D'ampliar fins als 12.000.000 d'euros l'import net màxim de
xifra de negocis que permet acollir-se al règim especial
previst per a les empreses de reduïda dimensió i augmentar,
al mateix temps, fins als 500.000 euros el límit de base
imposable al que s'aplica el tipus reduït del 25%.

• De modificar el capítol IV per incorporar, juntament amb les
entitats de capital risc, els Business Angels i així establir que
per als Business Angels:

• S'estableixi una exempció del 99% similar a la de les
entitats de capital risc.
• La deducció de les dotacions per insolvència dels
préstecs participatius.
• L'exempció dels guanys reinvertits en els dotze mesos
següents a la seva obtenció.

d) Modificació en l'impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF):
• Crear una nova deducció a l'IRPF per import del 20% de les

despeses efectuades en concepte de formació per als
professionals autònoms.

• Fomentar l'activitat dels Business Angels i el suport a les
noves iniciatives empresarials creant una deducció a l'IRPF
del 10% de les quantitats aportades per persones físiques en
concepte de participació en capital d'empreses de reduïda
dimensió.

• Adequar el sistema d'estimació objectiva a l'IRPF (Mòduls)
a la caiguda real de l'activitat.

e) Bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social:
• Establir una bonificació del cent per cent a la cotització a la

Seguretat Social, durant el primer any, a la contractació de
menors de 30 anys, dones i majors de 45 anys aturats de
llarga durada.

• Millorar la bonificació de les cotitzacions a la Seguretat
Social per al personal investigador."

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2279/11, relativa a solAlicitud
al Consell Superior d'Esports de la subvenció del cent per cent
del cost de desplaçament dels equips i esportistes de Balears
a la península i a les Illes Canàries per tal de participar en
competicions esportives estatals, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a solAlicitar al Consell Superior d'Esports la subvenció
del cent per cent del cost dels desplaçaments dels equips i dels
esportistes balears a la Península, a les Illes Canàries i a Ceuta
i Melilla quan participin en competicions esportives oficials no
professionals de caràcter estatal, tal com recull l'article 4.3 de la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport."

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1885/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en mobilitat.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Cosme
Bonet i Bonet i José Ignacio Aguiló i Fuster.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4222/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a baixes de professorat.
(BOPIB núm. 18, de 28 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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4209/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a model de colAlaboració
publicoprivat. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4221/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts del 2012. (BOPIB
núm. 18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4211/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suspensió dels fons socials
europeus. (BOPIB núm. 18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4212/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de sanejament del govern
anterior en matèria de salut. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre
de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4213/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de sanejament del govern
del pacte en relació amb educació. (BOPIB núm. 18, de 28
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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4214/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic. (BOPIB núm.
18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4223/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recomanacions del CES.
(BOPIB núm. 18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4219/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària. (BOPIB
núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4210/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades financeres facilitades per
l'anterior govern. (BOPIB núm. 18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4216/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expropiacions pendents de
pagament com a conseqüència del conveni ferroviari. (BOPIB
núm. 18, de 28 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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4207/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
model econòmic del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
18, de 28 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4289/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presentació dels pressuposts
de 2012. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre 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 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4206/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a política del
Govern en l'etapa 0-3 d'educació infantil. (BOPIB núm. 18, de
28 d'octubre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la 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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4215/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de nomenament

dels membres del Consell d'Administració de Ports de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4208/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les expropiacions
per carreteres. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 2

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4217/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa Policia tutor. (BOPIB
núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 2

de novembre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 4102/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
econòmica del Govern de les Illes Balears.(BOPIB núm. 18, de
28 d'octubre de 2011).
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La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4220/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de novembre de 2011, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixar sense efectes
resolucions (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011), atesa
l'absència d'aquesta diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes

Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de novembre de 2011, elegí, amb el vot favorable de més de les
tres cinquenes parts dels diputats i de les diputades, com a
membres del Consell Consultiu de les Illes Balears les persones
que es relacionen a continuació:

• Sr. Felio José Bauzá Martorell
• Sra. Carme Fernández González
• Sr. Pedro A. Aguiló i Monjo
• Sra. María Ballester Cardell

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Designació  dels membres del Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de novembre de 2011, elegí, amb el vot favorable de
cinquanta-tres diputats i el vot en blanc de quatre, com a
membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
les persones que es relacionen a continuació:

• Sra. Esther Melero de Pablo
• Sr. Antoni Roig i Muntaner 
• Sr. Joan March i Noguera

• Sra. María Ballester Cardell

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2011, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3182/11, relativa a consum
d'alcohol, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a adoptar les mesures necessàries perquè, atenent la
manca de recursos econòmics i la titularitat pública d'IB3,
s'emetin campanyes i programes de sensibilització i informació
per prevenir el consum excessiu d'alcohol entre els joves a la
ràdio i a la televisió".

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de
2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3127/11, relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

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

que pateix la població civil a Somàlia, a conseqüència de la fam,
la malaltia i els desplaçaments massius de persones, és una
catàstrofe humanitària de dimensions extraordinàries que
requereix de la resposta immediata de la comunitat
internacional.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que a Somàlia,
aprofitant la situació causada per la sequera, es vulneren els
drets humans de la població civil afectada que s'ha hagut de
desplaçar de seu lloc d'origen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de la partida destinada a emergències de la
Direcció General de Cooperació o de l’Agència de Cooperació
Institucional de les Illes Balears, una part es destini a Somàlia
per participar en la contenció, en la mesura que sigui possible,
d’aquesta catàstrofe humanitària.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure, juntament amb els Fons de
Cooperació de cadascuna de les illes, una campanya de
sensibilització per recaptar ajuts dels nostres ciutadans i
ciutadanes, empreses i altres entitats, per ser dirigides cap a
aquell país per palAliar la situació abans descrita i les seves
conseqüències a mig i llarg termini.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar totes aquestes accions amb el Govern
espanyol, la Unió Europea i altres organismes internacionals i
organitzacions no governamentals especialitzats en ajuda
humanitària."

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de novembre de 2011, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3790/11, relativa a posar
en valor i reforçar la figura del metge i personal sanitari en els
centres de salut i elaboració d'un pla de mesures encaminades
a reduir les agressions als professionals de la salut, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

permanent i el seu reconeixement professional a metges,
infermeres i altres treballadors i personal del sector sanitari de
les Illes Balears.

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar l’aplicació i la millora del pla de
mesures perquè el personal mèdic i sanitari torni a tenir el
prestigi i el respecte que mereix, amb protocols d’actuació que
vagin encaminats a acabar amb les agressions sofertes per
aquest colAlectiu."

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de novembre de 2011, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 3788/11, relativa a
actuacions urgents a Cala Agulla, amb l'esmena RGE núm.
4310/11, del Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de

Costes a recuperar de manera urgent el projecte de regeneració
integral de la platja de Cala Agulla amb aportació de sorra de
jaciments existents a la zona, per poder garantir en el termini de
temps més breu possible una platja en òptimes condicions per
a tots els usuaris, d'acord amb les següents premisses:

1. Que en el cas que es determini que la platja segueix perdent
arena i, per tant, la necessitat de dur a terme una nova
regeneració, l'arena que s'ha d'aportar ha de ser del jaciment
de la mateixa platja de Cala Agulla i que ara tapa una
praderia de posidònia, tal i com ja va aconsellar la Comissió
Balear de Medi Ambient l'any 2010.

2. En qualsevol cas, tant si és necessari com no una nova
regeneració, s'han de dur a terme les mesures de protecció
i regeneració del sistema dunar de la platja aconsellades per
la Comissió Balear de Medi Ambient."

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2011.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de novembre de 2011, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 3789/11, relativa a
suport a les inversions provinents de la iniciativa privada, i
quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

E)
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al

Govern de les Illes Balears pel seu recolzament a iniciatives
privades, la inversió de les quals suposarà un impuls per a
l'economia de les Illes Balears i la generació de llocs de feina."

A la seu del Parlament, 8 de novembre de 2011.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3062/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a problema de freqüències
al transport aeri. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3273/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de justícia. (BOPIB núm. 14,
de 30 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3269/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a Manacor. (BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3274/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a Eivissa. (BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3608/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficines d'ajuda a les víctimes del delicte. (BOPIB
núm. 16, de 14 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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 26 d'octubre de 2011, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3737/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor.
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre 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 8 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3184/11, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tercer sector. (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 8 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1934/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a transferència de titularitat, finançament i gestió de l'illa de
Llatzaret de Menorca. (BOPIB núm. 6, de 8 de juliol de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3183/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a mesures per garantir el correcte funcionament del tren a
Mallorca. (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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3398/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Pla hidrològic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre 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 9 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 3 de novembre de 2011, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3736/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci del Pati de Sa Lluna. (BOPIB núm. 16, de
14 d'octubre 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 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, sobre les línies d'actuació en matèria de
ports i aeroports i les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord amb
el programa polític del Govern (RGE núm. 1922/11 i 1941/11).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2011,
tengué lloc el debat conjunt dels escrits esmentats, i en
conseqüència comparegué l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyat de les directores
generals de Recursos Humans i de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, dels directors generals
d'Universitats i  d'Ordenació, Innovació i Formació i de la cap
de Gabinet, informà sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Informació relativa a la compareixença del delegat del

Govern a les Illes Balears (RGE núm. 1907/11 i 2920/11).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, no es va poder procedir a la compareixença del delegat
del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol de
2011 als carrers de Palma (RGE núm. 1907/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca ) i sobre
els incidents succeïts el passat mes d'agost a la barriada de Son
Gotleu de Palma i els altercats posteriors (RGE núm. 2920/11,
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular), a causa de la no-
assistència del delegat a l'esmentada sessió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Votació de l'escrit de solAlicitud de compareixença del

conseller d'Educació, Cultura i Universitats RGE núm.
1910/11.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2011, es
procedí a la votació de l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el
qual solAlicita que el president del Parlament recapti la presència
del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal
d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria
per a aquest nou govern. La comissió aprovà per assentiment
que es dugui a terme la compareixença solAlicitada per tal que el
conseller informi sobre Cultura i sobre el Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4340/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1885/11, relativa a
política general en mobilitat. (Mesa de 9 de novembre de
2011).

Palma, a 9 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 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.
1885/11, relativa a política general en mobilitat, la moció
següent.

Exposició de motius

Atesa la interpelAlació que es va fer sobre política de
mobilitat al Ple del Parlament de les Illes Balears dia 2 de
novembre passat en el decurs de la qual es plantejaren tota una
sèrie de qüestions referides al transport públic de les Illes
Balears. 
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Ateses les demandes reiterades dels ajuntaments de la
comarca de Llevant i de grups de ciutadans que reivindiquen la
continuació de les obres del tren de Llevant.

Atesa l'existència d'un conveni ferroviari amb
l'Administració General de l'Estat que preveu tota una sèrie
d'importants inversions en matèria de tren.

Atesos els anuncis fets pel Govern de les Illes Balears,
posant en dubte la continuació de les obres incloses a l'esmentat
conveni.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les obres del tren de Manacor a Artà.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució definitiva a la manca de neteja de
les instalAlacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l'execució dels projectes previstos al
conveni, particularment l'electrificació de la xarxa ferroviària i
la supressió de passos a nivell.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb el Pla Director Sectorial de Transports
de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4345/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
connectivitat aèria. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4346/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació per a aturats. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4347/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit de
les línies de tren. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4348/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
connectivitat aèria (I). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4349/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit del
transport públic. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4350/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit del
metro. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

Palma, a 9 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 escrita.

Quines són les previsions de connectivitat aèria per a aquest
hivern de 2011 per a cadascuna de les Illes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els cursos de formació per a persones aturades
que realitzarà l'Escola d'Hostaleria el curs escolar que ha
començat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser l'any 2010 el dèficit de cadascuna de les línies
de tren a Mallorca?
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Palma, a 2 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les modificacions de la connectivitat aèria de
cadascuna de les Illes el 2011 en relació amb l'hivern passat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser l'any 2010 el dèficit del transport públic
d'autobusos a Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser l'any 2010 el dèficit del metro de Palma?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4358/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darreres
dades d'atur. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4360/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a actuacions per reduir el nombre
d'aturats. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 9
de novembre de 2011).

RGE núm. 4388/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retallades al pressupost. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4389/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a targeta bàsica. (Mesa de 9 de novembre de
2011).

RGE núm. 4392/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dret a la dignitat de les dones. (Mesa de 9 de novembre de
2011).

RGE núm. 4393/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retalls econòmics (I). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4394/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
econòmics (II). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4395/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retalls econòmics (III). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4396/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls
econòmics (IV). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4397/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Ib-salut 2020. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4398/11, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments efectuats al tercer sector. (Mesa de 9 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4399/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada turística a Eivissa-Formentera. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4400/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament del Conveni de carreteres en relació amb
Menorca. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4401/11, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temporada turística a Menorca. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).
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RGE núm. 4402/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb les basses d'aigua en el Pla de
Sant Jordi. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4403/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
temporada turística a Mallorca. (Mesa de 9 de novembre de
2011).

RGE núm. 4404/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de les amortitzacions per al 2012. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4405/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4406/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració dels pressuposts de la comunitat autònoma per al
2012. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4407/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retalls econòmics (V). (Mesa de 9 de novembre de 2011).

Palma, a 9 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 Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
darreres dades d'atur a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha fet i quines pensa posar en marxa el
Govern de les Illes Balears per reduir el nombre d'aturats a la
nostra comunitat?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Com justifica el president del Govern de les Illes Balears les
retallades en els pròxims pressuposts de polítiques de benestar?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears pagar els
beneficiaris de la targeta bàsica?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Castro, què fa el Govern per garantir el dret a la dignitat
de les dones?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Com aplicarà la reducció de 55 milions d'euros que s'ha fet
en el pressupost d'educació?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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.

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, està
satisfeta amb el Projecte de llei de pressuposts en relació amb
Salut?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera ortodox el Sr. Vicepresident del Govern donar la
culpa als altres quan no sap solucionar els problemes de la
nostra comunitat?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Sr. Vicepresident, quines són les mesures concretes que el
Govern realitza per a la profunda reestructuració de la nostra
economia?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius que pret'ren la Conselleria de Salut
amb l'elaboració del projecte Ib-salut 2020?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins pagaments s'han efectuat a entitats del tercer sector?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a Eivissa-Formentera?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot indicar el Govern de les Illes Balears per quin motiu
es va retardar fins al 2018 la partida de 3,95 milions d'euros
corresponent a l'anualitat 2011 del Conveni de carreteres amb
el Consell Insular de Menorca?
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Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a Menorca?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

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.

Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de reduir
els efectes negatius de les basses d'aigua en el Pla de Sant Jordi
de Palma?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística a l'illa de Mallorca?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu que l'augment de les amortitzacions en més d'un
700$% per al 2012 té com a conseqüència la disminució de la
inversió prevista als pressuposts?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Margarita Duran i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot explicar el conseller d'Administracions Públiques en
quina situació es troba el Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

En quins termes s'ha produït l'elaboració dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2012?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President del Govern, com pensa respondre a les
demandes ciutadanes manifestades al carrer?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell financer interinsular, amb tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 9 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4336/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a energies renovables, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4337/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consorci Borsa d'allotjaments turístics, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 9 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4338/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a allotjaments protegits per a colAlectius especialment
vulnerables, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 9 de novembre de
2011).

RGE núm. 4339/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a títol o carnet de família monoparental a les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a 20 de novembre dia universal de la infància, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

RGE núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes destinades a les entitats juvenils i a les seves
activitats, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 9 de novembre de 2011).

Palma, a 9 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

La Llei 2/2002, de sistema de finançament dels consells
insulars, estableix la creació del Consell Financer Interinsular.

El Decret 51/2008, modificat mitjançant el Decret 102/2011,
regula la composició, el funcionament i les atribucions del
Consell Financer Interinsular.

L'article 3 apartat d) estableix que la funció de l'esmentat
consell és establir en general tots els aspectes relacionats amb
el finançament dels consells insulars i de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que, ateses les seves
característiques, necessiten d'una actuació coordinada.

Davant les informacions aparegudes on s'assenyala la
decisió del Govern autonòmic d'establir modificacions
substancials del finançament en matèries de tanta rellevància
social i econòmica per als ciutadans de les nostres illes, com ara
el transport públic, la promoció turística o els afers socials.

Donat que del finançament finalment establert dependran la
qualitat i el servei que els consells insulars acabin oferint.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a convocar de forma immediata el
Consell Financer Interinsular amb la finalitat de garantir els
acords establerts en matèria de finançament en el si de
l'esmentat Consell Interinsular i a establir-ne alhora la seva
continuïtat futura.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment el sistema elèctric de les Illes Balears està
format majoritàriament per fonts d'energia contaminats
d'enorme contribució a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
La potencia instalAlada a finals de l'any passat (2010) va ser
liderada per la presència de cicles combinats 39%, centrals de
fuel/gas (34%) o centrals de carbó (21%). En aquest escenari
destaca l'encara molt deficient taxa en energies renovables amb
tan sols 4 mw instalAlats en energia eòlica (0,2%) i uns 57 mw
(2%) en solar.

Si s'analitza amb més detall a quin tipus d'energies s'ha
donat major foment durant l'any 2010 s'observa un important
augment de les centrals de cicle combinat (34%), i resta de
règim especial amb una disminució en les centrals de fuel/gas
(-16,1%) o un augment en l'energia solar (10,3%) en relació
amb l'any 2009.

L'evolució de la potència instalAlada mostra una clara
tendència a l'alça de les centrals de carbó, fuel/gas i centrals de
cicle combinat front a les energies renovables i cogeneració.
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En aquest sentit cal ressaltar que ni l'augment en les centrals
fuel/gas, ni els cicles combinats, ni l'arribada del gasoducte a
Eivissa i Mallorca des de la península han aconseguit desplaçar
les excessivament contaminants centrals de carbó.

Un altre dels indicatius d'interès és quin tipus d'energia
cobreix la demanda a les Illes Balears. L'any 2010 s'observa que
són els combustibles fòssils els que es proveeixen d'energia
elèctrica a les Illes (en un 95%), predominant el carbó (56%),
seguit de centrals de fuel/gas (21%) i de les de cicle combinat
(18%). De nou, la cobertura d'energies netes com l'eòlica o la
solar tan sols arriba al 0,1% en ambdós casos.

Les Illes Balears, com la resta de les comunitats autònomes,
han de contribuir de forma activa als compromisos d'Espanya
tant amb el protocol de Kioto (no superar les emissions de gasos
amb efecte hivernacle en més d'un 15% sobre l'any 1990, en el
període 2008-2010) com per la Directiva 2009/28/CE del
Parlament i Consell Europeu (aconseguir una quota del 20%
d'energies renovables en el consum final brut d'energia per l'any
2020.

Les emissions de gasos amb efecte hivernacle (en CO2

equivalent) augmentaren a les illes, segons dades del 2008, un
82,7% respecte de l'any 1990, dades mol superiors tant al que
marquen les diferents directrius en matèria de canvi climàtic
com a la mitjana nacional (43,3%). Per tant les Illes Balears no
poden eludir la seva responsabilitat i han de fomentar, com la
resta de comunitats, la taxa i la participació d'energies
renovables en el seu "mix" energètic.

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 implementar les polítiques energètiques per tal de:
• Disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle a les

illes en una quantia en línia amb les diferents polítiques
europees i internacionals en matèria del clima tant de cara a
l'any 2012 com a l'any 2020, en aquest sentit les emissions
no superaran en cap cas la mitjana nacional.

• Augmentar la taxa d'energies renovables en el mix energètic
balear d'acord amb les diferents directives nacionals en
matèria de renovables.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La passada legislatura (juny de 2009), es va constituir el
"Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'illa de
Mallorca", anomenat també Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics, creat d'acord amb el previst a l'article 54 de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística.

L'objecte d'aquest consorci és:
1. L'assessorament i la gestió en les operacions destinades a

l'obtenció de noves autoritzacions d'obertura, dins l'àmbit
territorial de Mallorca.

2. La creació i la gestió d'una borsa de places d'allotjament
turístic.

El Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears són
les dues administracions que formen part d'aquest consorci,
també en són membres la Federació Hotelera de Mallorca,
l'Agrupació de Cadenes Hoteleres, la Federació estatal de
Treballadors de Comerç, Hoteleria, Turisme i Joc de la Unió
General de Treballadors (UGT), i la Federació Estatal de
Comerç, Hoteleria i Turisme de Comissions Obreres (CCOO),
també hi ha altres membres adherits, com Sa Nostra.

Un cop constituïda la borsa de places, es varen dur a terme
una sèrie d'operacions, de forma que l'any 2011 el Consorci
compta amb recursos per dur a terme algunes actuacions,
sempre segons el que marquen els Estatuts del Consorci.

És per això 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 convocar els membres del Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics i a reprendre les activitats pròpies del
Consorci.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar els projectes d'adquisició i demolició del
ROCAMAR, al Port de Sóller; el del pla de competitivitat de
Cala Millor i el de la Platja de Muro.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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.

El RD 2066/2008, de 12 de desembre, que regula el Pla
Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 per afavorir
l'accés als ciutadans a l'habitatge (modificat pel RD 1713/2010,
de 17 de desembre), preveu la figura dels Allotjaments protegits
per a colAlectius especialment vulnerables.
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Per a aquest cas, s'entenen com a colAlectius vulnerables les
unitats familiars amb ingressos menors a l'1,5 IPREM, joves
menors de 35 anys, majors de 65 anys, discapacitats o
dependents, dones víctimes de la violència de gènere, víctimes
del terrorisme, afectats per situacions catastròfiques, separats o
divorciats, persones sense llar o procedents d'operacions
d'eradicació del xabolisme, i famílies procedents de situacions
de desnonaments.

La comunitat autònoma de les Illes Balears en data 1 d'abril
de 2009 va signar el Conveni de ColAlaboració amb en el
Ministeri d'Habitatge (actualment de Foment) per a l'aplicació
del Pla estatal 2009-2012 (publicat al BOE de 29/6/09).

Dins el marc d'aquest conveni ha signat dos convenis
bilaterals amb el Ministeri de Foment per finançar dues
actuacions concretes d'allotjaments per a colAlectius vulnerables:
una de 40 allotjaments al municipi de Maó (desembre 2010) i
una de 57 allotjaments al municipi de Palma (maig 2011); amb
una aportació total per als dos projectes per part del Ministeri de
quasi 2 milions d'euros.

L'allotjament protegit per a colAlectius especialment
vulnerables és una figura que el Pla d'Habitatge ha volgut
potenciar, per fomentar la figura de lloguer, i com a forma
transitòria de l'habitatge. És d'especial interès per a joves i gent
gran, i fins i tot hi ha experiències interessants de combinar l'ús
entre aquests dos colAlectius.

Consisteix en habitatges que poden anar entre els 15 i els 45
m2, que disposen d'uns espais i serveis comuns (menjador,
cuina, espais socials, sala d'infermeria, sala de fisioterapeuta,
bugaderia, etc.).

L'edifici de 40 allotjaments dotacionals que l'IBAVI havia
projectat a Maó, a més de disposar dels serveis comuns propis,
combinava l'edifici amb un equipament educatiu, una escoleta
de 0-3anys, que ja està en funcionament.

L'edifici de 57 allotjaments dotacionals que l'IBAVI havia
projectat a Palma combinava l'edifici amb un centre de dia, que
a més podia compartir determinades estances amb els usuaris
dels allotjaments, generant sinergies i economia de gestió de
l'equipament. A més s'havia signat un conveni amb la
Conselleria d'Afers Socials per cofinançar l'equipament.

La qualificació provisional d'aquests dos projectes estableix
que el preu màxim de lloguer serà de 81,86euros/m2 de
superfície útil (inc. superfície espais i zones comunes). Això
suposa un lloguer mensual d'aproximadament 250euros/mes.

El Pla d'Habitatge preveu una subvenció de 300euros/m2 que
ajuda a finançar la construcció (abans de la modificació del Pla
de finals de 2010 eren 500euros/m2).

Aquesta forma d'habitatge combina usos residencials amb
assistencials i socioculturals. Permet als seus usuaris gaudir d'un
habitatge a una renda baixa, viure en colAlectivitat i poder estar
assistit socialment i disposar dels serveis mínims que es
necessiten per viure.

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 iniciar els tràmits de l'adjudicació de les obres
d'aquestes dues promocions per a colAlectius vulnerables: 40
allotjaments al municipi de Maó i 57 allotjaments al municipi de
Palma.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Exposició de motius

A les nostres illes hi ha un bon grapat de famílies integrades
per vidus i vídues, persones separades, divorciades o fadrines
amb dos o més fills al seu càrrec que tenen moltes dificultats, i
més actualment, per treure les seves famílies endavant. Per
raons òbvies, tenen més dificultats que aquelles en les quals
conviuen els dos progenitors.

La legislació estatal actual ja permet equiparar les famílies
monoparentals amb dos o més fills a les famílies nombroses
quant a gaudir de certs beneficis en serveis educatius, de
transport, etc.

Moltes comunitats autònomes ja han establert aquesta
equiparació o han implementat ajuts específics, entre d'altres la
nostra. Però altres, com Catalunya, han creat un carnet oficial
per poder acreditar el fet de família monoparental per a
l'obtenció del qual s'han de complir certs requisits, com per
exemple, el lliurament del certificat de defunció en cas de vidus
o vídues, la resolució judicial en cas de divorciats i divorciades
o separats o separades, de la custòdia dels fills, de no rebre
pensió de l'excònjuge en el cas de divorciats i separats, etc.
Aquesta acreditació és especialment important perquè les
nostres famílies monoparentals puguin gaudir dels mateixos
beneficis si es traslladen a un altra comunitat autònoma, a cursar
estudis, per exemple.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un títol o carnet oficial que acrediti la condició
de família monoparental.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l'acreditació que s'habiliti s'hagi de revisar en el cas
de variació en el nombre de membres o en la seva edat, canvi de
categoria o pèrdua de la condició de família monoparental.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les famílies monoparentals amb dos o més fills
tenguin la consideració de família nombrosa pel que fa als
beneficis de què gaudeixen aquestes darreres.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Exposició de motius

Atès que el Govern de les Illes Balears va publicar al BOIB
el passat dia 1 de novembre de 2011, la suspensió de la
convocatòria d'ajuts destinats a projectes habituals o puntuals en
matèria de joventut i al manteniment de les associacions
juvenils per a l'any 2011.

Atès també que es varen anulAlar les ajudes als ajuntaments
per dur a terme iniciatives en benefici dels joves als seus
municipis, i, a més, es varen suspendre els ajuts en matèria
d'escoles de formació d'educadors de temps lliure.

Atès que aquesta suspensió suposa la paralització total de
projectes destinats a la promoció i al desenvolupament dels
joves, a fomentar l'associacionisme, a programes de salut,
inclosa la sexual i la reproductiva, a associacions estudiantils
universitàries, d'oci i temps lliure, culturals, d'identitat i de
llengua.

Atès que la partida pressupostària per mantenir viu el teixit
associatiu juvenil no suposa una gran quantitat de doblers i que
moltes d'aquestes associacions i iniciatives depenen dels ajuts.

Atès a més que la situació de les associacions juvenils és
encara més greu, tenint en compte que el Consell de Mallorca
no ha nomenat director general de Joventut ni té conselleria
responsable de la matèria.

Atès que, a més, una de les conseqüències dels impagaments
del Govern ha estat l'ofegament econòmic del Consell de
Joventut de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu desacord
amb aquesta suspensió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a rectificar
i a tornar a publicar la convocatòria d'ajuts destinats a projectes
habituals o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment
de les associacions juvenils per a l'any 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears se solidaritza també amb
l'actual situació del Consell de la Joventut i exigeix al Govern
de les Illes Balears el pagament del deute pendent.

Palma, a 4 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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 Socials
i Drets Humans.

Dia 20 de novembre de 1989 va ser aprovada per
l'Assemblea de les Nacions Unides la Declaració sobre els Drets
del Nin; des de llavors en aquesta data se celebra el Dia
Universal de la Infància.

Des del Grup Parlamentari Popular estem convençuts que
aquesta labor entorn de la visualització i la promoció dels drets
de la infància contribueix de manera molt sòlida a la construcció
d'una societat més justa i saludable. Una societat que es
preocupa per protegir els drets de la seva infància i s'esforça per
augmentar el seu benestar, que anima a cooperar i participar,
que ajuda a resoldre de manera constructiva els seus problemes
i que comparteix i promou uns valors fonamentals.

Malgrat els assoliments aconseguits al món, el nombre de
nens i nenes que moren abans de complir els cinc anys continua
sent inacceptablement elevat. La malnutrició, les pandèmies,
entre d'altres el VIH/SIDA, així com la malària, la tuberculosi
i altres malalties que poden prevenir-se continuen impedint que
milions de nens tinguin una vida saludable. La falta d'accés a
l'educació continua sent un greu obstacle per al seu
desenvolupament. Encara hi ha un gran nombre de nens que són
víctimes de la violència, l'explotació i els abusos, així com de la
desigualtat i la discriminació, en particular contra les nenes. És
necessari continuar treballant per trencar el cicle de la pobresa,
aconseguir els objectius de desenvolupament acordats
internacionalment, inclosos els objectius de desenvolupament
del milAlenni, crear un entorn propici per al benestar dels nens
i nenes, i fer efectius tots els drets de la infància.
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D'altra banda, són moltes les associacions i entitats, tant a
nivell local, autonòmic, nacional i internacional que treballen en
la defensa i la protecció dels drets dels menors. En concret, cal
esmentar la labor d'UNICEF que precisament aquest any
2011 celebra el 50 aniversari de la seva constitució a Espanya.
La primera reunió d'aquella Associació d'Amics d'UNICEF va
tenir lloc el 12 d'abril de 1961. Des de llavors, i gràcies al
compromís de moltes persones, en mig segle d'història, ha
contribuït a canviar les condicions de vida de milions de nens i
nenes.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
amb el compliment de la Declaració internacional sobre els
Drets del Nen i la voluntat política d'intensificar els esforços
encaminats a construir un món més apropiat per als nens.

2. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques competents a dedicar tots els esforços
necessaris per garantir el benestar dels nens en la nostra societat
i a promoure la responsabilitat conjunta a aquest
respecte, dels pares, les famílies, els tutors legals i altres
persones a la cura dels quals s'han encomanat els nens, així com
de la societat sencera.

3. El Parlament dels Illes Balears reconeix la gran labor
realitzada per les entitats a favor dels menors i, concretament,
la realitzada per UNICEF Espanya i la seva contribució
solidària i generosa en favor de la infància al nostre país en el
seu 50 aniversari.

Palma, a 3 de novembre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2958/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis al Consorci per a la rehabilitació integral de barris.
(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-ne el beneficiari i la
quantia al Consorci per a la rehabilitació integral de barris.

Atès que la directora general d'Arquitectura i Habitatge està
nomenada com a 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 no té
constància que a l'ordre del dia de les sessions de la Junta
Rectora que s'han realitzat no hi hagi cap punt sobre la
realització de contractes d'obra i serveis, per la qual cosa no és
té ni es pot tenir constància que s'hagin signat aquests tipus de
contractes.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2961/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis als Consorcis d'Aigües. (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-ne el beneficiari i la
quantia als Consorcis d'Aigües.

En el període de referència cap consorci d'aigües no ha
contractat cap obra ni servei.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2963/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a IBAVI. (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-ne el beneficiari i la
quantia a IBAVI.

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) no ha signat cap
contracte 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
D)

A la Pregunta RGE núm. 2970/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a COFIB. (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-ne el beneficiari i la
quantia a COFIB.

El Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes
Balears (COFIB) no ha signat cap contracte d'obra i servei entre
juny i setembre (inclosos) de 2011.

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

A la Pregunta RGE núm. 2971/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis al Consorci Aubarca-Es Verger. (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-ne el beneficiari i la
quantia al Consorci Aubarca-Es Verger.

Des de juny a setembre de l'any 2011 no s'ha contractat cap
treballador amb un contracte d'obra i servei 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
F)

A la Pregunta RGE núm. 2972/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (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-ne el beneficiari i la
quantia a la Fundació Jardí Botànic de Sóller.

Es fa constar que aquesta entitat no té cap dependència ni
funcional ni orgànica amb la conselleria, té caràcter privat, tot
i que el Govern de la comunitat autònoma formi part de la Junta
de Patrons.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2973/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis al Consorci de La Gola. (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-ne el beneficiari i la
quantia al Consorci de La Gola.

En el període de referència el Consorci de La Gola,
mitjançant resolució del seu president, ha aprovat una despesa
per contracte menor d'obra per un import de 5.166,41 i, IVA
inclòs. El beneficiari és l'empresa Fusteria Font, i l'objecte, la
reforma i millora de la caseta d'atenció al públic del Parc de La
Gola.

Palma, 26 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. 2974/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Tramvia de la Badia de Palma. (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-ne el beneficiari i la
quantia a Tramvia de la Badia de Palma.

No s'ha adjudicat cap contracte d'obra o servei en el període
solAlicitat.

Palma, 28 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. 2975/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Espais de Natura 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-ne el beneficiari i la
quantia a Espais de Natura Balear.

Des de juny a setembre de l'any 2011 no s'ha contractat cap
treballador amb un contracte d'obra i serveis a Espais de Natura
Balear.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2978/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a SFM. (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-ne el beneficiari i la
quantia a SFM.

Consultats els arxius de personal d'SFM, s'han realitzats des
de juny fins a setembre un contracte d'obra i serveis, dia 5/ 09/
2011, amb la treballadora Sra. María del Campo Buendía
Mesas. La retribució pactada -segons conveni- és de 27.525
euros bruts anuals.

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

A la Pregunta RGE núm. 2979/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obra
i serveis a Plandisa. (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-ne el beneficiari i la
quantia a Plandisa.

Cap. Es fa constar que Plandisa no és una empresa pública.

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

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 2982/11 i 2983/11, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes d'obra i serveis a Semilla i a Fogaiba. (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-ne el beneficiari i la
quantia a Semilla i a Fogaiba.

Cap.

Palma, 27 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. 3014/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de la
Conselleria de Benestar Social. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quina és la relació de despeses, assenyalant-ne la quantia
i els perceptors, fetes per la Conselleria de Benestar des de l'1
de juliol del 2011?

El sistema informàtic de comptabilitat (SAP) no permet
demanar informació per períodes menors a un any, tots els
mòduls d'informació fan referència a exercicis complets.

En aquest cas s'hauria de demanar un major de despeses de
tots els capítols des d'1-1-2011 de les dues conselleries i serien
unes 1.400 pàgines.

Per tant, si heu de fer alguna consulta, teniu a la vostra
disposició la informació solAlicitada a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social.

Palma, 22 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3015/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a vaga del
transport discrecional. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quantes reunions, assenyalant-ne la data, l'hora i els
membres del Govern que hi participaren per mitjançar i evitar
la vaga del transport discrecional a les nostres illes, hi va
haver el mes d'agost?

Dia i hora Assistents del Govern

10/08/2011
17.00 hores

• Gabriel Company Bauzá, conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

• Concepción Sartorio Acosta, secretaria general de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

• Margalida G. Pizà Ginard, directora general de Recursos
Humans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

12/08/2011
13.00 hores

• José Ramón Bauzá Díaz, president del Govern de les Illes
Balears .

• José Ignacio Aguiló Fuster, vicepresident econòmic de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.

• Carlos Delgado Truyols, conseller de Turisme i Esports.
• Gabriel Company Bauzá, conseller d'Agricultura, Medi

Ambient i Territori.
• Margalida G. Pizà Ginard, directora general de Recursos

Humans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

12/08/2011
17.00 hores

• Gabriel Company Bauzá, conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

• Concepción Sartorio Acosta, secretaria general de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

• Margalida G. Pizà Ginard, directora general de Recursos
Humans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, 23 de setembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3016/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
respecte del mercat laboral. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quines són les mesures que executarà el Govern de les Illes
Balears perquè aquest hivern no sigu i tan dur com els
anteriors pel que respecta al mercat laboral, i que foren
anunciades per la directora general d'Economia i Estadística?

1. Disminució del dèficit públic per alliberar recursos
financers que puguin anar orientats al sector privat.

2. Processos de liberalització, simplificació administrativa
i seguretat jurídica que afavoreixin els processos d'inversió
privada que generi ocupació i millori la competitivitat de la
nostra economia.

3.  Oferta formativa integrada mitjançant centres propis que
capaciti per l'exercici qualificat de les distintes professions i que
serveixi de recurs permanent per a la població adulta per
millorar les seves condicions d'ocupació.

4. Promoció i foment a la nostra comunitat autònoma de
l'esperit d'empresa com a element fonamental pel naixement de
vocacions empresarials creant un entorn empresarial favorable,
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d'aquesta manera es promouran accions formatives i d'orientació
dirigides a fomentar l'esperit emprenedor.

5. Foment de l'ajustament entre la demanda i l'oferta del
mercat de treball, mitjançant el servei d' intermediació liderat
per la xarxa d'oficines del SOIB.

6. Aprovació de mesures de formació i acompanyament a
l'ocupació pel colAlectiu de persones amb especials dificultats
d'inserció.

7. Aposta per la formació amb alternança amb l'ocupació,
incidint especialment que aquells joves que no hagin assolit els
objectius d'educació secundària obligatòria assoleixin la
formació teòrica necessària per completar aquesta educació i, a
més, assoleixin una acreditació oficial amb validesa en tot el
territori nacional que asseguri la seva posterior inserció laboral;
i en el colAlectiu de persones amb necessitats de requalificació
professionals cap a sectors emergents, cobrint les demandes dels
sectors productius de les Illes Balears.

8. Concentració dels esforços per aconseguir aixecar la
suspensió de pagaments intermedis del Programa operatiu FSE
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2007-2013
heretada de l'anterior govern davant les nombroses deficiències
detectades per les auditories en els sistemes de gestió i control
que estava aplicant el SOIB. Es farà feina en la implementació
del pla d'acció que ens permeti no perdre el finançament del
FSE per dur a terme accions d'orientació professional, de
formació, de foment de la contractació i  d'oportunitats
d'ocupació per al colAlectiu amb especials dificultats,
d'autoocupació i creació d'empreses, d'igualtat d'oportunitats en
l'ocupació i de foment de la mobilitat geogràfica i sectorial.

Palma, 4 d 'octubre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3017/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Pla de
màrqueting de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quines persones integren la Comissió Avaluadora?

Els membres de la comissió s'establiren a l'article 8 de la
Resolució de la presidenta de l'ATB de 29 d'abril de 2011, de
convocatòria d'ajudes per a la promoció turística emmarcada a
l'apartat d'arts escèniques.

President: director general de Promoció turística.
Vocals: dos representants de l'àrea d'IMET, dos tècnics de
l'ATB de l'àrea de promoció i/o publicitat, un representant de
l'àrea econòmica de l'ATB, l'adjunt a direcció, coordinador de
l'àrea jurídica, un representant de la Direcció General de
Desenvolupament Turístic, un secretari, tècnic del servei jurídic
de l'ATB.

Des de la constitució del nou govern, els membres de la
Comissió Avaluadora són:
• Jaime Martínez, director general de Turisme (president).
• Catalina de Miguel i Marian Castell, representants de l'àrea

de l'IMET (vocals).
• Aina Genovart, representant de l'àrea de Publicitat (vocal).
• José Pizà, adjunt a la Direcció de l'ATB (vocal).

• Berni Ferrer, adjunt a la Direcció de l'ATB (vocal).
• Inmaculada Balfagón, tècnica del Departament Jurídic de

l'ATB (secretària).
• Mónica Núñez, representant de l'àrea de Promoció (vocal).

De la Direcció General de Desenvolupament Turístic no
figura ningú, perquè es va dissoldre.

Palma, a 5 de octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3018/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a situació de Carn
Illa. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quina és la situació actual de Carn Illa?

CARN ILLA, SA té per costum tancar el balanç i els
comptes d'explotació el darrer dia de cada trimestre natural, per
tant, a dia d'avui les darreres dades oficials disponibles són les
elaborades en data 30 de juny de 2011 per l'antic Consell
d'Administració, presidit pel Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo,
del qual també formaven part altres membres del
PSOE, com el Sr. Antoni Garcias Simó i la Sra. Begoña
Sánchez Muñoz.

La Sra. Begoña Sánchez va presidir el Consell
d'Administració celebrat dia 27 de juny de 2011, en el qual es
va acordar instar la convocatòria d'una Junta General
d'Accionistes, proposant com a únic punt del dia l'adopció
d'acords encaminats a la revocació de les possibles causes legals
de dissolució de la societat i, en el seu cas, adoptar l'acord de
dissolució de la societat.

Hem de suposar que la situació, que ja era greu, haurà
empitjorat al tancament del balanç i dels comptes d'explotació
a 30 de setembre de 2011.

Palma, 20 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. 3019/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a estalvi en
assistència a fires turístiques. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quin és l'estalvi previst en assistència a fires turístiques el
2012 en relació amb les despeses de 2011?

La Conselleria de Turisme i Esports elabora els pressuposts
per a l'any 2012, un cop aprovats aquests els podrem facilitar la
informació de l'estalvi en relació amb l'any 2011. No obstant
això, durant aquests mesos ja s'han realitzat retallades
importants en fires turístiques  com la WTM d'enguany.

Un exemple de retallada de diverses partides d'aquesta fira
pot ser el següent:
• Lloguer de l'espai: de 311.000 euros s'ha passat a 195.000

euros.
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• Despeses de construcció: de 619.000 euros s'ha passat a
250.000 euros.

• Cost del personal: eren 16.000 euros i seran 10.000 euros.
• Estudiants que costaven 14.000 euros, no costaran res.
• Els sindicats que costaven 2.300 euros, no costaran res.
• D'altres despeses, com puguin ser el transport, el local de

lloguer de sala de reunions, la compra d'acreditacions, entre
d'altres, que costaven 15.000 euros, en costaran només
2.000.

• Altres convidats que costaven 5.100 euros, no costaran res.

Palma, a 5 de octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3020/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Mesa de
Turisme de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Pensa el conseller de Turisme i Esports convocar i
mantenir la Mesa de Turisme de les Illes Balears?

La Conselleria de Turisme i Esports té interès a continuar
convocant aquesta Mesa de Turisme a través de la comissió de
seguiment, tot i que s'estan analitzant altres vies de convocatòria
i/o seguiment dels objectius marcats a la Mesa de Turisme.

Palma, a 5 de octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3021/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució del
PDRS. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quin és l'estat d'execució del PDRS?

Està pendent de decisions a adoptar a reunions de les
comunitats autònomes i el MARM. En el nostre cas concret, de
l'aprovació del pla de zona.

Palma, 28 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. 3024/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvencions de
l'empresa PLANDISA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quines subvencions ha concedit fins al moment l'empresa
pública PLANDISA? Indicant-ne el beneficiari i la quantitat,
així com la data de concessió i de pagament.

Plandisa no és una empresa pública i a dia d'avui no ens
consta que doni subvencions.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3025/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvencions en
concepte de llavors. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quines subvencions s'han concedit fins al moment en
concepte de llavors per l'empresa pública Semilla? Indicant-ne
el beneficiari i la quantitat, així com la data de concessió i de
pagament.

L'any 2011 s'ha realitzat una campanya de llavors de blat de
les índies que es va fer pública dia 15 d'abril. No hi ha data de
concessió i pagament, directament es realitza un descompte en
el preu de venda. SEMILLA va realitzar descomptes en la venda
d'aquestes llavors per valor de 16.068 euros, essent els
beneficiaris d'aquests descomptes les següents persones o
entitats:

Barceló Bauzá, Biel: 520,00.
Bonafé Ramis, Antonio: 208,00.
Can Morbe, SAT: 624,00.
Can Moret, SAT: 1.24800.
Cladera Cladera, Miquel 728,00.
Crespí Comas, Bartolomé: 208,00.
Crespí Socías, Vicente: 312,00.
Explotación Rural Ses Veles: 2.80800.
Explotación Rural Hort de Son Suau, SC: 988,00.
Galmés Jaume, Pedro: 52,00.
Ganadera Maynou, SL: 832,00.
Gost Bauzá, Gabriel: 624,00.
Llabrés Socías, Jacinto: 572,00.
Perelló Gayá, Martina: 676,00.
Pol Cantallops, Margarita: 52,00.
Pol Cantallops, Rafel: 416,00.
Pol Cantallops, SAT: 728,00.
Pons Cardell, Jaime: 728,00.
Pons Cladera, Guillermo: 1.040,00.
Son Basca, SAT: 624,00.
Son Fornés, SAT: 1.040,00.
S'Hort de Sa Cova, SAT: 364,00.
Torrens Ferragut, Juan: 676,00.
Total: 16.068,00.

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

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 4318/11 i 4309/11 per les
RGE núm. 4358/11 i 4360/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2011, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de les substitucions
següents:
• De la Pregunta RGE núm. 4318/11, de la diputada Hble.

Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes urbanístics i seguretat jurídica (II)
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre d'enguany), per la
Pregunta RGE núm. 4358/11, de la mateixa diputada,
relativa a darreres dades d'atur, publicada en aquest BOPIB.

• De la Pregunta RGE núm. 4309/11, de la diputada Hble.
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a manteniment
del programa de policia turística (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre d'enguany), per la Pregunta RGE núm. 4360/11,
de la mateixa diputada, relativa a actuacions per reduir el
nombre d'aturats, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 3256/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4359/11, presentat per la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la pregunta esmentada, relativa a expedients sancionadors,
publicada al BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4323/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada dels canvis següents:

Comissió de Turisme:
L'Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan substitueix l'Hble. Sr. Pere

Palau i Torres.

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
L'Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan substitueix l'Hble. Sr.

Miquel Jerez i Juan.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució del dia 10 de
juny de 2011, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
1554/2011, de dia 10 de juny de 2011,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament del Sr. Carlos Hernández
Bueso, com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular.
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 4383/2011, de dia 8 de
novembre de 2011, pel qual la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, solAlicita el cessament de l’anterior com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 7 de novembre de
2011.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Carlos Hernández i Bueso com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia
7 de novembre de 2011.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
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d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.

  
A la seu del Parlament, a 8 de novembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4387/2011, de dia 8 de novembre de
2011, solAlicita el nomenament de la Sra. Maria José
Morales i Mateo, com a personal eventual adscrita al servei
del Grup Parlamentari Popular.

 
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. María José Morales i Mateo com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 9 de novembre
del 2011.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a al propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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