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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2011, aprovà la Llei d'autoritzacions
financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat
dia 1 de gener de 2011.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI SOBRE AUTORITZACIONS FINANCERES

DURANT EL PERÍODE DE PRÒRROGA
PRESSUPOSTÀRIA INICIAT L'1 DE GENER DE 2011

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
després de la reforma duta a terme mitjançant la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, estableix que la comunitat autònoma
pot recórrer a l'endeutament i emetre deute públic per finançar
despeses d'inversió dins els límits que les lleis de pressuposts de
la comunitat autònoma determinin, tot respectant els principis
generals i la normativa estatal.

Davant la inexistència d'una llei de pressuposts generals per
a l'any 2011 es van prorrogar automàticament els estats
pressupostaris autoritzats per la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2010, d'acord amb l'article 21.2 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes, que preveu la pròrroga automàtica dels
pressuposts de l'any anterior en el cas que no s'hagin aprovat els
de l'any corrent abans del primer dia de l'exercici econòmic
corresponent.

En aquest mateix sentit, l'article 41 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, estableix
que si la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma,
per qualsevol motiu, no entra en vigor dia 1 de gener de
l'exercici en què hagi de ser efectiva, s'han de considerar
prorrogats els pressuposts de l'any anterior, i les particularitats
pressupostàries i comptables de la pròrroga esmentada, que ha
de regir fins que entrin en vigor els nous pressuposts de la
comunitat autònoma, s'han de regular per mitjà d'una ordre del
conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

D'aquesta manera, es va aprovar l'Ordre del conseller
d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual
s'estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que
han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l'aprovació de la
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2011.

L'article 14 de la Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònomes estableix, d'una banda, que les
comunitats autònomes poden formalitzar operacions de crèdit
per un termini inferior a un any a fi de cobrir les necessitats
transitòries de tresoreria; d'altra banda, les comunitats
autònomes també poden concertar operacions de crèdit per un
termini superior a l'any, sempre que l'import total del crèdit es
destini exclusivament a la realització de despeses d'inversió i
sempre que l'import total de les anualitats d'amortització, per
capital i interessos, no excedeixi del 25% dels ingressos corrents
de la comunitat autònoma.

Així mateix, el precepte legal esmentat estableix que les
operacions de crèdit de les comunitats autònomes s'han de
coordinar entre si i amb la política d'endeutament de l'Estat, en
el si del Consell de Política Fiscal i Financera. Això suposa que,
en tot cas, s'hagi de complir amb les limitacions inherents al
Programa Anual d'Endeutament autoritzat per l'Administració
de l'Estat, com també amb l'objectiu relatiu al dèficit màxim del
sector públic autonòmic per a l'any 2011, que resulta dels acords
aprovats pel Consell de Ministres (acords de 16 de juny i de 3
setembre de 2010) i, prèviament, pel Consell de Política Fiscal
i Financera (acord de 27 de juliol de 2010), de manera que
aquest dèficit no pot superar l'1,3% del producte interior brut de
les Illes Balears.

Finalment, i d'acord amb l'article 29 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, el Govern
pot realitzar operacions de tresoreria sempre que la suma total
d'aquestes operacions no ultrapassi el 20% dels crèdits per a
despeses corresponents als pressuposts de l'any en curs, o la
quantia que, a aquest efecte, autoritzi la llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de cada exercici o,
evidentment, una altra llei del Parlament de les Illes Balears. Pel
que fa a l'endeutament a llarg termini, aquest mateix precepte
legal disposa que l'autorització per a la creació de deute públic
i, per extensió, per a la concertació de qualsevol altra forma
d'endeutament per un termini superior a un any, requereix la
intervenció del Parlament de les Illes Balears, mitjançant una
llei.

Aquesta llei implica, per tant, les autoritzacions del
Parlament al Govern de les Illes Balears en relació amb les
operacions financeres que s'hi preveuen, de conformitat amb
l'article 29 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

Per tot això, s'aprova aquesta llei sobre autorització
d'operacions financeres durant el període de pròrroga
pressupostària iniciat l'1 de gener de 2011. Aquesta llei consta
de tres articles, una disposició transitòria i dues disposicions
finals. Els articles fan referència, respectivament, a l'autorització
general per a la concertació d'operacions financeres, a les
operacions de crèdit a curt termini i a les operacions a llarg
termini. La disposició transitòria única empara l'endeutament
autoritzat pel Consell de Govern al llarg de l'exercici de 2011,
i les disposicions finals habiliten el Govern perquè dicti les
disposicions que calguin per al desplegament i l'execució de tot
el que es preveu en aquesta llei, i en regulen l'entrada en vigor
i la vigència temporal.
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Article 1
Operacions financeres

1. El Govern de les Illes Balears podrà, mentre es mantengui la
situació de pròrroga  pressupostària iniciada l'1 de gener de
2011, concertar operacions de tresoreria a curt termini i
d'endeutament a llarg termini en els termes i en les condicions
que resulten de la normativa vigent, de les disposicions
contingudes en la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2010, que resultin d'aplicació, i d'aquesta llei.

2. En tot cas, l'endeutament de l'Administració de la comunitat
autònoma i de la resta d'ens que integren el sector públic
autonòmic s'ha de regir per les normes generals que es contenen
en l'article 16 i en l'article 18.2 de la Llei 9/2009, de 19 de
desembre, en el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
i en la corresponent normativa reglamentària de desplegament.

Article 2
Operacions a curt termini

1. El Govern pot, a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació i mentre es mantengui la
situació de pròrroga pressupostària iniciada l'1 de gener de
2011, concertar les operacions de tresoreria a què es refereix
l'article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2005, de 24 de juny, sempre que la quantia total d'aquestes
operacions no ultrapassi el 30% dels crèdits totals per a
despeses corresponents als estats inicials de despeses de
l'Administració de la comunitat autònoma prorrogats per a l'any
2011 a què es refereix l'article 1 de l'Ordre del conseller
d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual
s'estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que
han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l'aprovació de la
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2011.

2. L'Agència Tributària de les Illes Balears pot, mentre es
mantengui la situació de pròrroga pressupostària iniciada l'1 de
gener de 2011 i amb l'autorització prèvia del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, concertar
operacions de tresoreria amb la finalitat de bestreure a les
entitats locals de les Illes Balears el producte dels ingressos que
corresponguin a aquestes entitats en virtut de la gestió
recaptadora que dugui a terme l'Agència Tributària. En tot cas,
l'import d'aquestes operacions no s'ha de computar als efectes
del límit quantitatiu que estableix l'apartat anterior.

3. Així mateix, i mentre es mantingui la situació de pròrroga
pressupostària iniciada l'1 de gener de 2011, el Servei de Salut
de les Illes Balears, amb l'autorització prèvia del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, pot concertar
les operacions de tresoreria previstes a l'article 29.1 del text
refós de la Llei de finances, d'acord amb les limitacions que
estableix l'article 17.2 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre.

Article 3
Operacions a llarg termini

1. El Govern pot, a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació i mentre es mantengui la
situació de pròrroga pressupostària iniciada l'1 de gener de
2011, emetre deute públic o concertar operacions de crèdit amb
un termini de reemborsament superior a l'any, amb la limitació
d'augmentar l'endeutament a la data d'acabament de la situació
de pròrroga pressupostària i, en tot cas, al tancament de
l'exercici de 2011 fins a l'import màxim que autoritzi el
programa anual d'endeutament per a la comunitat autònoma de
les Illes Balears que aprovi l'Administració de l'Estat o les
autoritzacions del Consell de Ministres a compte de l'esmentat
programa anual d'endeutament.

2. L'endeutament autoritzat a l'empara de l'apartat anterior que
no hagi estat objecte d'acord d'aprovació pel Consell de Govern
o que no s'hagi formalitzat abans de l'acabament de la situació
de pròrroga pressupostària o, en tot cas, abans del 31 de
desembre de 2011, es podrà dur a terme l'any següent i s'ha
d'imputar a l'autorització legal a què es refereix l'apartat
anterior, amb la comptabilització del dret de cobrament
corresponent en el pressupost d'ingressos de l'any 2011.

Disposició transitòria única
Endeutament acordat pel Govern

L'endeutament acordat pel Consell de Govern al llarg de
l'exercici de 2011, i abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, a
l'empara de l'article 18.2 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
en relació amb l'article 5.2 de l'Ordre del conseller d'Economia
i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual s'estableixen
les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir
la pròrroga dels pressuposts fins a l'aprovació de la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2011, s'entendrà comprès dins l'autorització
legal a què es refereix l'article 3 d'aquesta llei.

Disposició final primera
Normes de desplegament i execució

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, dicti les
disposicions que calguin per al desplegament i l'execució de tot
el que es preveu en aquesta llei.

Disposició final segona
Vigència temporal

1. Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els preceptes d'aquesta llei es mantindran vigents fins a
l'entrada en vigor de la llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que s'aprovi amb
posterioritat a aquesta llei.

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

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 4265/11, relativa a augment d'hora lectiva a
educació primària, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 4375/11, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'estabilitat

del sistema educatiu és una de les vies més productives en la
lluita contra el fracàs i l'abandonament escolar.

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

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte en la redacció del document
inicial les propostes de les diferents institucions, plataformes,
consells escolars i destacades personalitats del món educatiu
que s’han fet fins ara."

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3123/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
reducció d'empreses públiques.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar.

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

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Lourdes Aguiló i
Bennàssar i el Sr. José Ignacio Aguiló i Fuster.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4297/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a infraestructures sanitàries al
Raiguer. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4298/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ajuda d'autoprotecció
contra incendis a Eivissa. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre
de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4300/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla per agilitar les consultes de
metges. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

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



756 BOPIB núm. 22 -  18 de novembre de 2011

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4301/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció de l'Institut Ramon
Llull. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta 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 del Govern per reduir el nombre d'aturats. (BOPIB
núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4358/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a línia d'alta tensió a l'illa
d'Eivissa. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4358/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració del Govern de les
darreres dades d'atur. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4320/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures de reactivació econòmica (I).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4308/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
defensa del menor. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de
2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4317/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projectes urbanístics i
seguretat jurídica. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4299/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vaixell encallat a les costes de
Formentera. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4319/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dades econòmiques. (BOPIB
núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4303/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques d'austeritat aplicades
a l'organigrama de la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4302/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estalvi anual en concepte
d'eliminació de lloguers. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de
2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4304/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Virtudes Ferrer i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament del conveni de
carreteres al Consell Insular d'Eivissa. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4305/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a les estacions
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depuradores d'aigües residuals a Menorca. (BOPIB núm. 19, de
4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4306/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quanties pendents de pagament
a contractistes d'obres del conveni ferroviari. (BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4321/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures de reactivació
econòmica (II). (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre de 2011, rebutjà el Punt 3 de la Moció RGE núm.
4265/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
d'hora lectiva a educació primària. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura

única per al Projecte de llei RGE núm. 3074/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de novembre de 2011, aprovà per assentiment que el projecte de
llei esmentat, d'autoritzacions financeres durant el període de
pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener de 2011 (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre d'enguany), es tramitàs pel
procediment de tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposta RGE núm.

3198/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de novembre de 2011, després del debat corresponent, no
prengué en consideració, per 22 vots a favor, 33 en contra i cap
abstenció, la proposta esmentada, de modificació de l'article 21
del Reglament del Parlament, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i publicada al BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

núm. 3472/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de novembre de 2011, després del debat corresponent, no
prengué en consideració, per 22 vots a favor, 33 en contra i cap
abstenció, la proposició de llei esmentada, reguladora de la
protecció de les persones consumidores o usuàries en els serveis
de telefonia i internet a les Illes Balears, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i publicada al BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3584/11, relativa a servei d'emergències als
aeroports de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Foment que concreti quin serà el nou model de gestió
aeroportuària i que determini si les privatitzacions previstes
poden afectar els serveis d'emergències dels aeroports de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que la privatització d'AENA no afecti el "servei
essencial" que presten els serveis d'emergències dels aeroports
de les Illes Balears, i que no es posi en perill la seguretat dels
passatgers, alterant la seva condició de servei públic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el Govern de les Illes Balears també pugui participar en les
decisions que s'adopten en relació amb els serveis d'emergències
dels aeroports de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3844/11, relativa a traspàs de les competències de
justícia i construcció de diferents edificis judicials a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar negociant amb el Ministeri de Justícia
un possible traspàs de les competències en matèria de Justícia
amb la quantitat suficient per fer front al seu cost efectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, independentment que la transferència en Justícia no
sigui imminent, continuï colAlaborant amb el Ministeri de
Justícia a fi que es construeixin els nous jutjats d'Eivissa, de
Manacor i de Ciutadella."

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3982/11, relativa a policia turística, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a mantenir la dotació destinada a la policia turística
durant l’exercici 2012, i a iniciar un procés de debat en el qual
participin totes les parts implicades, per tal de redefinir la
figura, l’organització i les funcions d’aquest cos policial i
d’adaptar-lo a les necessitats de la nostra comunitat autònoma,
i a plantejar la possibilitat de disposar, entre d’altres, d’un pla
d’estabilitat policial."

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.



760 BOPIB núm. 22 -  18 de novembre de 2011

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de
novembre de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2359/11, relativa a promoció de mesures
per defensar les víctimes de la violència de gènere, amb les
esmenes RGE núm. 4478/11 i 4479/11, del Grup Parlamentari
Socialista, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna la violència

de gènere en totes les seves manifestacions i tota forma de
discriminació de les dones, especialment aquelles actituds que,
per qualsevol mitjà, degradin la seva figura, fomentant el
masclisme, vertader bessó de la violència de gènere.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures per tal de contribuir a
l’eradicació de la violència de gènere a la comunitat i a
presentar en seu parlamentària un pla d’actuació per a la lluita
contra la violència de gènere i la promoció de la igualtat entre
dones i homes a Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè promogui i adopti les mesures adients i posi més mitjans
per defensar les víctimes de la violència de gènere, per poder
així garantir la seva seguretat i la dels seus fills."

A la seu del Parlament, 15 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 d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de
novembre de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2282/11, relativa a mesures per accedir
al mercat de treball per part dels joves, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

i el de la comunitat autònoma de les Illes Balears que presentin
un paquet de mesures per fomentar l’ocupació juvenil que
promogui la figura d’un contracte dual de formació-ocupació,
que prestigiï la Formació Professional, que afavoreixi els
contractes de pràctiques en empreses i que contengui avantatges
fiscals i administratius que incentivin la contractació de joves
per part de les empreses."

A la seu del Parlament, 15 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 2886/11, 2887/11 i 2888/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pla previst per enfrontar les llistes
d'espera, a situació de les llistes d'espera de proves de diagnosi
i consultes externes i d'espera quirúrgica. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3253/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'eficiència.
(BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3254/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a òrgans autònoms i
garants dels drets dels usuaris de la sanitat pública. (BOPIB
núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3255/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors contra companyies que comercialitzen bitllets
d'avió per internet. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de
2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3257/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cèntim sanitari.
(BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3258/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa que
permetrà a infermers/es i podòlegs prescriure medicaments.
(BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3259/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència sanitària
pública. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 9 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3260/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a TAC a l'Hospital de
Formentera. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4267/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni en matèria de
ferrocarril. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Proposició no de llei  RGE núm. 3993/11.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de novembre
de 2011, s'acordà, per unanimitat, d'ajornar la tramitació de la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a preservació de les praderies
de posidònia, publicada al BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre
de 2011, es retirà l'escrit esmentat, del Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicitava
que el president del Parlament recaptàs la presència del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4532/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3123/11, relativa a
política de reducció d'empreses públiques. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

Palma, a 16 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.
3123/11, relativa a política de reducció d'empreses públiques, la
moció següent.

Atesa la interpelAlació feta pel Grup Parlamentari Socialista
en el Parlament de les Illes Balears al vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, en relació amb la
necessitat d'informar el Parlament sobre la política de reducció
del sector públic que en aquest moment està duent a terme el
Govern de les Illes Balears.

Atès que ha creat una important alarma social pel fet que les
explicacions que fins ara s'han donat han estat genèriques i
abstractes del Pla de reestructuració del sector públic que,
segons es va dir en seu parlamentària, està implementant
l'Oficina de Control Pressupostari i no se n'ha fet cap concreció.

Atès que fins ara únicament han transcendit missatges
negatius relatius a la pèrdua de més de 800 llocs de feina del
sector públic, cosa que ha determinat la conseqüent preocupació
dels treballadors i les treballadores del sector i de les
organitzacions sindicals.

Atès que és desitjable iniciar un procés de diàleg i
transparència, per assegurar un procés pacífic i consensuat al
màxim nivell, que doni veu a les organitzacions sindicals i
tranquilAlitat als treballadors públics que atenen directament les
necessitats dels ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una comunicació davant el Ple del
Parlament, a l'empara de l'article 179 del Reglament, concretant
les mesures de reducció del sector públic que pensa posar en
marxa el Govern de les Illes Balears, en el termini màxim d'un
mes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el Pla de reestructuració del sector públic
que està implementant l'Oficina de Control Pressupostari, a
l'empara de l'article 181 del Reglament, en el termini màxim
d'un mes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar òrgans de treball, participació i de diàleg
polític i social, que donin veu a les forces polítiques i a les
organitzacions sindicals, per tal d'assegurar un procés pacífic i
consensuat al màxim nivell, en el termini màxim d'un mes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una proposta de gestió comuna de recursos
humans del sector públic autonòmic, que permeti la
redistribució d'efectius, d'acord amb mètodes d'anàlisi objectius,
que eviti al màxim els acomiadaments, que estableixi previsions
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de cobertura de les vacants garantint el compliment estricte dels
principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat,
amb especial consideració a les persones que han
treballat en alguna entitat del sector públic i han vist extingit el
seu lloc de treball, en el termini màxim d'un mes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el calendari concret que té previst, per
culminar el procés de reducció del sector públic en el període
d'un any, assenyalat pel vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació a la compareixença de dia 25
d'octubre de 2011, en el termini màxim d'un mes.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4361/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
passatgers del metro. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4362/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
del metro. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4363/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reunions, convencions o presentacions de catàlegs. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4364/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Congrés d'ABTA (I). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4365/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Congrés d'ABTA (II). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4366/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques
(III). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4367/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques
(IV). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4368/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques
(II). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4369/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques (I).
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4370/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra
de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4371/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
de distribució urbana de gas. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4372/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
de transport de gas. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4456/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a IBABSA. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4457/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4458/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a FOGAIBA. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4459/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4460/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4461/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4461211, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a IBABSA. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4463/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a l'Institut Balear de la
Natura 8IBANAT). (Mesa de 16 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4464/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a FOGAIBA. (Mesa de 16
de novembre de 2011).

RGE núm. 4465/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4466/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'obres i serveis a SEMILLA. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4467/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4468/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han iniciat una relació laboral a SEMILLA. (Mesa de 16
de novembre de 2011).

RGE núm. 4469/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a IBABSA. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4470/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a l'Institut Balear de
la Natura. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4471/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4472/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a FOGAIBA. (Mesa
de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4473/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han finalitzat la seva relació laboral a SEMILLA. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4515/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (II). (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4516/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (I). (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4517/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
de residus carnis (II). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4518/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular per carretera (IV). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4519/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular per carretera (III). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4520/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia de
tren Palma-Inca. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4521/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia de
tren Palma-Sa Pobla. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4522/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
de residus carnis (I). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4523/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia de
tren Palma-Manacor. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4524/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
torrents (I). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4525/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular per carretera (I). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4526/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de cooperació amb el Marroc (III). (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4527/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular per carretera (II). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4528/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de cooperació amb el Marroc (II). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4529/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
torrents (II). (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4530/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de cooperació amb el Marroc (I). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de passatgers té cada mes el metro?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

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.

Quin cost mensual té el metro?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

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.

Quins agents de viatges i operadors turístics han triat les
Illes Balears per fer reunions, convencions o presentacions de
catàlegs l'any 2012?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la celebració del congrés d'ABTA a Mallorca?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

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 tipus de suport ha donat als organitzadors d'ABTA el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

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 és el pressupost pendent d'executar a dia d'avui el
Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i per
la foment de la desestacionalització de l'oferta a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió d'ingressos per als anys 2012, 2013 i
2014 del Consorci per a la millora de les infraestructures
turístiques i per la foment de la desestacionalització de l'oferta
a l'illa de Mallorca?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de personal, qualsevol que en sigui la
relació laboral del Consorci per a la millora de les
infraestructures turístiques i per la foment de la
desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca?
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Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes s'executaran amb els recursos del Consorci
per a la millora de les infraestructures turístiques i per la foment
de la desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions farà la Conselleria de Turisme i Esports
en relació amb la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la
Humanitat?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a IBABSA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a FOGAIBA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a l'Institut Balear de la
Natura (IBANAT).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a IBABSA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a l'Institut Balear
de la Natura (IBANAT).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a FOGAIBA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a l'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre de 2011 a SEMILLA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han iniciat una relació laboral
des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a SEMILLA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a
IBABSA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a
l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA).

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a
FOGAIBA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol fins al 31 d'octubre de 2011 a
SEMILLA.

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins acords ha adoptat fina al moment el Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes reunions ha mantingut fins al moment el Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins contractes ha subscrit la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de procedir a l'eliminació dels
residus carnis?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants passatgers han emprat durant l'any 2010 cadascuna
de les concessions administratives de transport regular per
carretera (bus) que existeixen actualment a Mallorca, segons
dades de la conselleria?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost té cadascuna de les concessions administratives de
transport regular per carretera (bus) que existeixen actualment
a Mallorca?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de passatgers han emprat durant l'any 2010 la línia
de tren Palma-Inca, segons dades de la conselleria?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de passatgers han emprat durant l'any 2010 la línia
de tren Inca-Sa Pobla, segons dades de la conselleria?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema empra actualment la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per procedir a l'eliminació de residus
carnis?
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Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de passatgers han emprat durant l'any 2010 la línia
de tren Palma-Manacor, segons dades de la conselleria?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins torrents són els que es netejaran per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori com a part
de les actuacions anunciades a la premsa el passat mes
d'octubre?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les concessions administratives de transport
regular per carretera (bus) que existeixen actualment a Mallorca,
tot indicant el nom de l'empresa i la duració de les concessions.

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius tenia la visita de la delegació del Govern de
les Illes Balears als projectes de cooperació a Marroc el passat
mes de setembre?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de línies existents actualment a Mallorca de
transport regular per carretera (bus), tot indicant quins nuclis de
població uneixen i les freqüències.

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones formaven part de la delegació del Govern
de les Illes balears que va visitar els projectes de cooperació a
Marroc el passat mes de setembre?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin calendari d'actuació es tendrà en referència als torrents
que es netejaran per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori com a part de les actuacions anunciades a la
premsa el passat mes d'octubre?
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Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost global de la delegació del Govern de les
Illes Balears que va visitar els projectes de cooperació a Marroc
el passat mes de setembre?

Palma, a 11 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4579/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord definitiu sobre el Fons de Cooperació
Municipal. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4582/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retalls socials en el pressupost de 2012. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4599/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a formació professional de l'àmbit sanitari.
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4602/11, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés
i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursa per
la dona Palma Fitness. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4603/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de fons a les societats de garantia recíproca. (Mesa
de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4604/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació professional a les Illes Balears. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4605/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
britànic a Eivissa per a la propera temporada. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4606/11, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lloguer de dos locals situats a Ciutadella. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4607/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a trens elèctrics de la línia Palma-Enllaç. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4608/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la sentència del Conveni de carreteres. (Mesa
de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4609/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la fira World Travel Market. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4610/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
centralitzada del parc mòbil. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4611/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estalvi a Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4613/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
marítim entre les Illes. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4616/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació sobre retalls (I). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4617/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació sobre retalls (II). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4618/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informació sobre retalls (III). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4619/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació sobre retalls (IV). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4620/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informació sobre retalls (V). (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4621/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a actuacions per recuperar cabals públics.
(Mesa de 16 de novembre de 2011).
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Palma, a 16 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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la valoració que fa el conseller d'Administracions
Públiques en relació amb la reunió mantinguda el passat
divendres, dia 11 de novembre, amb la Junta Directiva de la
FELIB, referent a un acord definitiu sobre el Fons de
Cooperació Municipal?

Palma, a 14 de novembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

Senyor Vicepresident del Govern, com pensa que afectaran
l'economia de les Illes Balears els retalls socials que s'apliquen
al pressupost de 2012?

Palma, a 14 de novembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina importància atorga la consellera de Salut a la
formació permanent dels professionals de l'ib-salut?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin objectiu s'ha marcat el Govern amb la celebració de la
primera cursa per la dona Palma Fitness que se celebrarà el mes
de gener?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions ha dut a terme la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i Ocupació per tal de
dotar de fons les societats de garantia recíproca?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Francisca Mercadal i Alabern.

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.

En quina situació ha trobat l'actual govern la formació
professional a les Illes Balears?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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.

Quines perspectives de turisme britànic s'esperen per a
Eivissa la propera temporada?
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Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

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.

Quines actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears en detectar que, per acord de la Conselleria de Treball
i Turisme de l'anterior govern, des d'abril de 2010 es pagaven,
cada mes, 3.639,25 euros, en concepte de lloguer de dos locals
situats a Ciutadella que mai no es van arribar a utilitzar?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern de les Illes Balears posar en servei
els trens elèctrics de la línia ferroviària Palma-Enllaç?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Ha rebut el Govern de les Illes Balears alguna resposta del
Ministeri de Foment en relació amb el compliment de la
sentència del Conveni de carreteres?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la fira World
Travel Market celebrada recentment?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 finalitat persegueix el Govern de les Illes Balears amb
la gestió centralitzada del seu parc mòbil?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi han suposat les mesures que la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha implementat a
Serveis Ferroviaris de Mallorca els darrers mesos?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Com tenen previst solucionar la problemàtica del règim
especial del transport marítim entre illes?



774 BOPIB núm. 22 -  18 de novembre de 2011

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
no ha informat al president del Govern dels retalls que
s'apliquen a la seva conselleria?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què la Sra. Consellera de Salut no ha informat al
president del Govern dels retalls que s'apliquen a la seva
conselleria?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Per què la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social no ha informat al president del Govern dels retalls que
s'apliquen a la seva conselleria?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no ha informat al president del Govern dels retalls que
s'apliquen a la seva conselleria?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Sr. President, en aquests moments ja és conscient dels retalls
que fa el seu govern als drets dels ciutadans?

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
per vetllar per l'ús dels cabals públics de la hisenda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el cas
Nóos?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3670/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a V Gran
Premi de Balears de Trot, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió
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de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 3838/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
pels nomenaments dels càrrecs directius d'IB3, a contestar
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la RTVIB.
(Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 3839/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de càrrecs de nova estructura d'IB3, a contestar
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la RTVIB.
(Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 3840/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte
generat pels nomenaments de càrrecs de directius d'IB3, a
contestar davant la Comissió de Control Parlamentari sobre
la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4374/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
pressuposts, a contestar davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4483/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions
per recuperar el consens a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió
de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4484/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a privatització, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4490/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programació de tardor d'IB3, a contestar davant la Comissió
de Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4491/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'austeritat, a contestar davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4492/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potenciació de la nostra idiosincràsia, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4493/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a
IB3, a contestar davant la Comissió de Control Parlamentari
sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10
de novembre de 2011).

RGE núm. 4494/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya "Tots donam una mà", a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4495/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració de la direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

RGE núm. 4496/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegació
de competències, a contestar davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de novembre de 2011).

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

IB3 Televisió no va emetre el V Gran Prix de Balears de trot
celebrat a l'Hipòdrom de Son Pardo. Quins criteris van motivar
aquesta decisió?

Palma, a 5 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Amb quins informes es va basar el director general de
l'EPRTVIB per procedir al nomenament de càrrecs directius de
la nova estructura d'IB3 a Ràdio i Televisió?

Palma, a 11 d'octubre.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Creu el director general de l'EPRTVIB que ha obrat
correctament amb el nomenament de càrrecs directius de la
nova estructura d'IB3 a Ràdio i Televisió?

Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com pensa resoldre el conflicte generat sobre el
nomenament de càrrecs directius de la nova estructura d'IB3 a
Ràdio i Televisió?

Palma, a 11 d'octubre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins criteris professionals seguiren per acordar que el
president Bauzá participàs "copresentant" l'informatiu migdia
per explicar el projecte de pressuposts aprovat en el Consell de
Govern el passat dia 31 d'octubre?

Palma, a 2 de novembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines gestions ha fet el conseller de Presidència en
funcions de director general de l'EPRTVIB per recuperar el
consens sobre el nomenament del Consell de Direcció i el
director general de l'ens públic?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines previsions té el conseller de Presidència, en funcions
de director general de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, sobre la privatització de la
ràdio i la televisió públiques?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per quin tipus de programació ha apostat la Direcció d'IB3
en la present temporada de tardor?
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Palma, a 10 de novembre de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines mesures d'austeritat pensa aplicar des de la Direcció
de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines mesures portarà a terme l'ens públic IB3 per tal de
potenciar la nostra idiosincràsia en el sentit més ample de la
paraula?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ens podria explicar quin és el deute que han trobat a l'Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Seguirà l'Ens Públic apostant per la campanya "Tots donam
una ma" al llarg de l'any 2012?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ens podria explicar quin estalvi s'ha aconseguit amb la
reestructuració de la Direcció de les tres societats de l'ens
públic?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Control sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina finalitat persegueix, Sr. Director General, amb la
delegació de competències realitzades en la figura del
subdirector general de l'ens públic, el Sr. Jacobo Palazón?

Palma, a 10 de novembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Ordre de Publicació

RGE núm. 4409/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (I), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
16 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4410/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (II), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4411/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (III), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4412/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
mínima d'inserció (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4413/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
mínima d'inserció (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4414/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
mínima d'inserció (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4415/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
mínima d'inserció (IV), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4416/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes
i llicències als centres públics, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4417/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esponjaments a les zones turístiques, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4418/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls al sector primari, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4419/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a marca turística, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4420/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a habitatges protegits a Sant Ferran, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4421/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rehabilitació integral de la Platja de Palma, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4422/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola
Graduada de Maó, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4423/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes d'interès autonòmic, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4424/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a energies renovables, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4425/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte d'interès autonòmic de Magaluf, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4426/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de la certificació energètica, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4427/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4428/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estalvi d'energia, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4429/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
partida per funcionament ordinari dels centres, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4430/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan BOned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta de
fiscalitat, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4431/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IES
JM Quadrado de Ciutadella, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4432/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
bolquers gratuïts, a contestar davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 16 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4433/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons estructurals a les cooperatives, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4434/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola
d'Adults de Maó, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4435/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni ferroviari, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4436/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments al tercer sector, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4437/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola de persones adultes de Maó, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4438/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comptadors de vehicles, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4439/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
de psiquiatria infantojuvenil, a contestar davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4440/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obres de drenatges, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4441/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de l'IBAVI a Maó, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4442/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comptadors de vehicles, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4443/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
pública a Formentera, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4444/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a urbanització d'Es Guix, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4445/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construccions d'edificacions agrícoles a sòl rústic,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4446/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revisió de les determinacions de les DOT, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4447/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat jurídica, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4448/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions concedides, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4449/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a habitatges de protecció pública a Sant Ferran, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4450/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a legalització de parcelAlacions ilAlegals, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4451/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació
insular de la costa, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de novembre de
2011).

RGE núm. 4452/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatització de la gestió dels ports de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4453/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'atur, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

RGE núm. 4454/11, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb els principals operadors turístics, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4455/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de persones que viuen sota el llindar de la pobresa,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 16 de novembre de 2011).

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament de Maó en el
Consell d'Administració d'Autoritat Portuària?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Alcúdia en el
Consell d'Administració d'Autoritat Portuària?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Eivissa en el
Consell d'Administració d'Autoritat Portuària?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears compensar el Consell
Insular de Menorca la diferència produïda entre la partida
prevista per als ajuts de la renda mínima d'inserció i el que
realment s'ha necessitat, tal com es feia en anys anteriors?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Pensa el Govern de les Illes Balears compensar el Consell
Insular de Mallorca la diferència produïda entre la partida
prevista per als ajuts de la renda mínima d'inserció i el que
realment s'ha necessitat, tal com es feia en anys anteriors?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears compensar el Consell
Insular d'Eivissa la diferència produïda entre la partida prevista
per als ajuts de la renda mínima d'inserció i el que realment s'ha
necessitat, tal com es feia en anys anteriors?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
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Pensa el Govern de les Illes Balears compensar el Consell
Insular de Formentera la diferència produïda entre la partida
prevista per als ajuts de la renda mínima d'inserció i el que
realment s'ha necessitat, tal com es feia en anys anteriors?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa solucionar les baixes i llicències que es puguin
produir als centres educatius públics a partir d'ara?

Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins recursos disposa el Govern de les Illes Balears per
dur a terme esponjaments a les zones turístiques de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Al discurs d'investidura, el president va anunciar que crearia
un "programa d'ajudes i subvencions destinades a la producció
agrícola i ramadera per impulsar el sector primari".
Concretament, que se subvencionarà, a què s'ajudarà i quins
recursos econòmics hi destinarà el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De què serveis el "paraigües Illes Balears" quan parlam de
promocionar la marca "Mallorca, la marca "Menorca", la marca
"Ibiza" i la marca "Formentera"?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
executar el projecte qualificat d'habitatges protegits redactat per
l'IBAVI  a Sant Ferran, Formentera?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba el desenvolupament de l'Àrea de rehabilitació
integral de la Platja de Palma?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és, finalment, es destí que ha previst la Conselleria
d'Educació i Cultura per a l'edifici de l'Escola Graduada de
Maó?
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Palma, a 9 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes catalogables d'interès autonòmic té la
Conselleria de Turisme per al seu estudi?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions impulsarà el Govern per facilitar l'ús
d'energies renovables de les unitats familiars, les finques de
pisos?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el conseller de Turisme el projecte, catalogat
d'interès autonòmic de Magaluf?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern impulsar el decret de certificació
energètica dels edificis?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobre quin producte turístic (o productes) basarà la
promoció turística de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, a les fires de Londres, Madrid i Berlín?

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 7 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern posar al dia el deute que té amb els
centres educatius per a la partida de funcionament ordinari dels
centres?
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Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la proposta d'aquest govern de les Illes Balears en
matèria de fiscalitat per als ciutadans de les Illes?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensen la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Ajuntament de Ciutadella ocupar l'annex de l'IES JM
Quadrado de Ciutadella, inaugurat la primavera de 2011?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no es dispensaran bolquers gratuïts als
discapacitats i discapacitades menors de 21 anys a partir del mes
de novembre?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot informar de com està el pagament dels fons
estructurals a les cooperatives d'ensenyament?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el conseller d'Educació i Cultura donar
solució a la ubicació del necessari nou centre per a l'Escola
d'adults de Maó?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer amb el conveni del ferrocarril, Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagarà dins l'any 2011 les associacions i empreses que
presten serveis a les persones dependents tot el que se'ls deu?
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Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura solucionar la
problemàtica del local de l'Escola de persones adultes de Maó?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba la instalAlació dels comptadors de vehicles del
peatge en ombra de l'autovia Eivissa-Sant Antoni?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha quedat finalment coberta la unitat específica de
psiquiatria infantojuvenil a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conseller d'Administracions Públiques, han començat les
obres dels drenatges de l'autovia Eivissa-Aeroport?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que comencin les obres de la promoció de l'IBAVI de
40 allotjaments dotacionals a Maó?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conseller d'Administracions Públiques, en quina situació es
troben els comptadors de vehicles de l'autovia Eivissa-Sant
Antoni?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que comencin les obres del projecte de 14 habitatges
de promoció pública a Formentera?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa el conseller de Medi Ambient i Territori de la
urbanització d'Es Guix al municipi d'Escorca de la Serra de
Tramuntana?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, quina és la seva proposta per
facilitar la construcció d'edificacions agrícoles a sòl rústic?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, quin model territorial pensa
aplicar en la revisió de les determinacions de les DOT?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, creu que es dóna seguretat
jurídica derogant lleis i decrets sense haver iniciat la redacció de
la Llei del sòl?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant les declaracions de la DG de Cooperació i
Immigració, en el sentit que l'Administració autonòmica no
pagarà les subvencions concedides pel Govern de les Illes
Balears i pel Ministeri de Treball i Immigració per projectes
presentats i aprovats en el 2011 per les associacions
d'immigrants de Mallorca, quin és el pla de pagament dels fons
disponibles per a les associacions d'immigrants que té la
conselleria?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, en quina situació es troba
l'execució del projecte de 14 habitatges de protecció pública a
Sant Ferran, Formentera, promogut per l'IBAVI?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, com pensa proposar el canvi de
la legislació vigent per legalitzar les parcelAlacions ilAlegals?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donarà una resposta afirmativa a la reclamació de
l'empresariat menorquí, que demana que la planificació insular
de la costa sigui coordinada i acordada des del consell insular?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina incidència tindrà sobre la societat i l'economia la
decisió del Govern de privatitzar la gestió dels ports de les Illes
Balears?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina incidència tindrà damunt les llistes d'atur la decisió de
suprimir en els pressuposts del 2012 el contracte programa amb
els consells insulars?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conseqüències tindrà sobre els principals mercats
emissors la decisió de no complir amb els convenis amb els
principals operadors turístics?

Palma, a 8 de novembre de 2011.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa actuar vostè davant l'augment del nombre de
persones de les nostres illes que viuen per sota del llindar de la
pobresa?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4503/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la darrera víctima de la violència masclista. (Mesa de
16 de novembre de 2011).

Palma, a 16 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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat dia 25 d'octubre a l'illa de Mallorca va morir
assassinada la Sra Nuria Orol Sorabia de 24 anys, mare de dos
fills, veïna d'Andratx. El presumpte assassí és la seva exparella.
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Tots els grups parlamentaris en diferents ocasions hem
rebutjat de forma enèrgica qualsevol forma de violència
masclista i hem condemnat durament els dotze assassinats per
violència masclista que s'han comès a la nostra comunitat
autònoma. Recentment es va aprovar per assentiment una
proposició no de llei que, entre altres punts, establia que el
Parlament de les Illes Balears instava el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures per tal de contribuir a la radicació de
la violència de gènere a la comunitat.

La Llei de la dona de la comunitat autònoma a l'article 42
estableix que el Govern de les Illes Balears pot acordar la
personació de l'administració autonòmica mitjançant
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears o
d'advocats colAlegiats, habilitats a aquest efecte, en els judicis
penals per violència contra les dones, en especial en els que es
causi la mort o lesions greus a dones residents a les Illes
Balears, sempre d'acord en el que estableix la legislació
processal.

La passada legislatura el Govern de les Illes Balears es va
personar com a acusació particular a tots els judicis penals per
violència contra les dones a les Illes Balears en els quals es
varen registrar casos de mort i la família va autoritzar.

Per això el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent 

Proposició no de llei

Instar el Govern de les Illes Balears, que amb el
consentiment de la família de la Sra. Orol Sarabia, es personi
com a acusació particular en el judici penal que se celebri, en
representació de tota la societat de les Illes Balears que rebutja
aquest nou cas de violència masclista.

Palma, a 11 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2223/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria de Salut i
Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31
d'agost de 2011, a l'àmbit de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social.

Codi lloc: F01140288.
Cap del Servei de Formació i Investigació.
Isabel Maria Borràs i Rosselló.
Inici: 18-07-2011.
Import retribució anual.....................49.739,50 euros.

Codi lloc: F01140009.
Cap del Servei d'Educació, Formació i Informació.
Maria Isabel Fuster i Ferrer.
Inici: 19-07-2011.
Fi: 31-08-2011.
Import retribució anual.....................49.739,50 euros.

Codi lloc: F01030022.
Cap del Departament de Coordinació Autonòmica del Pla

d'addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
Francisca González i Porcel.
Inici: 18-07-2011.
Import retribució anual.....................58.008,32 euros.

Codi lloc: F01030061.
Cap del Departament de Protecció a la Salut.
Juan Damián Morell i Marqués.
Inici: 15-07-2011.
Import retribució anual.....................58.008,32 euros.

Codi lloc: F01760054.
Secretària personal.
Maria Inés Pujol i Llinàs..
Inici: 25-07-2011.
Import retribució anual.....................22.384,16 euros.

Codi lloc: F01030026.
Cap del Departament.
Maria Isabel Fuster i Ferrer.
Inici: 11-07-2011.
Import retribució anual.....................58.008,32 euros.

Codi lloc: F01140346.
Cap del Servei Jurídic.
Jesús Garcia i Garriga.
Inici: 11-07-2011.
Fi: 19-09-2011.
Import retribució anual.....................49.737,50 euros.

Codi lloc: F0130026 .
Cap del Departament                      .
Sebastià Joan Vanrell i Socias.
Inici: 19-07-2011.
Import retribució anual.....................58.008,32 euros.

Palma, 3 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 2273/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a desplaçaments
per rebre atenció mèdica. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

Quantes persones s'han desplaçat per rebre atenció mèdica
(realització de proves complementàries, consultes externes, o
rebre tractaments) des d'Eivissa, Menorca i Formentera a
l'hospital de referència de les Illes Balears durant  els anys
2007, 2008, 2009, 2010 i fins el 30 de junt de 2011,
especificant el total per illes i per any?
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Nombre de trasllat de pacients a hospitals de Mallorca
2007-2011

Origen 2007 2008 2009 2010 2011
(gener-
març)

Eivissa
Menorca 
Formentera*
Totals

5.052
5.354
--
10.406

5.561
5.465
--
11.026

5.950 
6.304
--
12.254

6.289
6.419
225
12.933

 

1.635
1.714
54
3.403

(*) Fins el 2010 els trasllats des de Formentera es compatibilitzen amb els d'Eivissa.

Palma, 20 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2293/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Consell
Interterritorial de Salut. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

Quines mesures i propostes per garantir el sistema de salut
pública balear ha presentat el Govern de les Illes Balears al
Consell Interterritorial de Salut ?

Efectivament, el ministeri ens hi va convocar per tractar
mesures dirigides a garantir la sostenibilitat del sistema públic,
però la reunió es va desenvolupar amb propostes de la ministre
que no es varen concretar en cap moment; unes propostes que
només plantejaven aspectes que pertanyen a l'àmbit farmacèutic
i, a més, sense cap tipus de documentació o dotació econòmica
específica.

En les dues ocasions que les Balears varen tenir el torn de
paraula, com a consellera, vaig remarcar diverses peticions per
a la nostra comunitat autònoma. El sistema balear de salut s'ha
de considerar tenint en compte dos aspectes: d'una banda, la
insularitat i d'altra com a comunitat receptora de turisme. Per
això, entre altres coses, vàrem reclamar la revisió del
repartiment dels fons de cohesió, en el poc temps que tenguérem
la paraula. També vàrem demanar rebre la part corresponent als
8.000 milions d'euros que el Sr. Rubalcaba, com a ministre, va
anunciar que es destinarien per a la sanitat a les comunitats
autònomes i que encara ni s'han especificat, ni s'han
materialitzat.

Palma, 20 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2342/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
pagament subvencions. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Quin és l'estat actual dels pagaments pendents de les
subvencions i ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura
i Medi Ambient i Territori?

L'estat dels pagaments és el següent:
• Import amb ordre de pagament: 112.125.424,69 euros.
• Import amb pagament realitzat:    39.154.431,82 euros.
• Import pendent de pagament:        72.970.992,87 euros.

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

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2424/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a acomiadament
de treballadors de l'ib-salut, les fundacions hospitalàries o
Gesma. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Quin és el nombre de treballadors d'ib-salut, les fundacions
hospitalàries o Gesma que l'anterior Govern de les Illes
Balears, legislatura 2007-2011, declarava voler acomiadar,
segons manifestacions de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social el passat 4 d'agost de 2011?

Segons la informació que va rebre el director general de l'ib-
salut, de diversos funcionaris que treballaren a l'ib-salut durant
les anteriors legislatures, l'anterior equip directiu de l'ib-salut va
especular, en un estudi realitzat l'any 2009 per a l'ajustament
dels retalls que, segons aquests funcionaris, s'havien de dur a
terme durant el 2010-2011, la reducció de 1.700 treballadors,
com a la mesura que els permetia reduir la quantitat que ells
estimaven necessària per a l'ajustament.

Si bé és cert que aquesta mesura no es va prendre, sí que ho
és que prengueren altres mesures alternatives, com la de
substituir els metges de família d'Atenció Primària.

I si bé també és cert que no dugué a terme un acomiadament
massiu de 1.700 treballadors, sí que reduïren el pressupost
2010-2011 en un 29%, la qual cosa significa en termes anàlegs
una hipotètica reducció de pressupost que correspon a una
eventual reducció de 5.714 efectius.

Palma, 29 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2701/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llista
d'espera a 1 d'agost. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quina és la situació de la llista d'espera per a intervencions
quirúrgiques a data d'1 d'agost de 2011?
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La situació de la llista d'espera per a intervencions
quirúrgiques a data 31 de juliol de 2011 és la següent:

LEQ >180 dies Demora mitjana

12.797 0 61,01

Palma, 20 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2820/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reducció de
càrrecs a l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quan es farà efectiva la reducció de càrrecs directius
anunciada per la Direcció General d'ib-salut?

La reducció d'alts càrrecs directius es va fer efectiva el 17 de
juliol de 2011. En les fundacions es va realitzar segons els
acords dels respectius patronats.

D'aquesta manera, la incorporació dels actuals equips s'ha
realitzat progressivament, segons es van aprovar les noves
plantilles directives.

Palma, 3 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2821/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ambulància de
suport vital avançat a Sant Joan de Labritja. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Té previst la consellera de Salut, Família i Benestar Social
dotar el municipi de Sant Joan de Labritja d'una ambulància
de suport vital avançat?

La població del municipi de Sant Joan de Labritja és la
menor en nombre d'habitants i densitat de tota l'illa d'Eivissa
(4,14% sobre la població total).

Pel que fa a l'activitat assistencial en el 2011, tant de
recursos de suport vital bàsic com d'avançat del SAMU 061, el
municipi de Sant Joan de Labritja suposa un 2,9% del total, amb
190 intervencions.

Els municipis en els que es troben les bases de les USVA,
Sant Antoni i Eivissa, són els que tenen un major nombre de
serveis, amb un 60,8% de l'activitat total a l'illa d'Eivissa.

Palma, 6 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2822/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió centre
sanitari a Sant Joan de Labritja. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social dotar el municipi de Sant Joan de Labritja d'un nou
centre sanitari?

Quan pressupostàriament sigui possible garantir la
sostenibilitat de la inversió.

Palma, 6 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2823/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ambulància de
suport vital avançat a Sant Joan de Labritja. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Té previst la consellera de Salut, Família i Benestar Social
dotar el municipi de Sant Joan de Labritja d'un nou centre
sanitari?

Sí.

Palma, 6 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2824/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ambulància de
suport vital avançat a Sant Joan de Labritja. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Quantes hores preveu la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social dotar el municipi de Sant Joan de Labritja
d'una ambulància de suport vital avançat?

Tal i com s'exposa a la resposta donada a la pregunta
parlamentària RGE núm. 2821/2011, l'actual ubicació de les
USVA donen cobertura a les zones amb major volum de
demanda assistencial.

Palma, 6 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2825/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).
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Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital de
Manacor, el Sr. Marí?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2826/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament de la gerent del 061. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament de la gerent del 061, la
Sra. Miravitlles?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 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. 2828/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de GESMA. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de GESMA, el
Sr. Fortuny?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2831/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital de
Can Misses, el Sr. Villar?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2832/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital
Mateu Orfila, el Sr. Gómez Arbona?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2833/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital de
Son Espases, el Sr. Carretero?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2834/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de
l'interlocutor amb les associacions de malalts. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

La consellera de Salut, Família i Benestar Social ha
anunciat que la conselleria comptarà amb un interlocutor
directe per atendre les associacions de malalts. On té ubicada
la seva oficina?

L'oficina està situada al tercer pis de la seu dels serveis
centrals de l'ib-salut.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2835/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a dedicació
exclusiva de l'interlocutor amb les associacions de malalts.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La consellera de Salut, Família i Benestar Social ha
anunciat que la conselleria comptarà amb un interlocutor
directe per atendre les associacions de malalts. Té dedicació
exclusiva per la seva tasca?
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Sí, segons la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2836/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a causa del
cessament del gerent de l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital de
Son Llàtzer, el Sr. Alegre?

Perquè era un càrrec de confiança.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2838/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribució de
l'interlocutor amb les associacions de malalts. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

La consellera de Salut, Família i Benestar Social ha
anunciat que la conselleria comptarà amb un interlocutor
directe per atendre les associacions de malalts. Quina
retribució econòmica té?

Tindrà la retribució econòmica corresponent segons la
relació a una persona de la seva categoria.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2839/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a figura de
l'interlocutor amb les associacions de malalts. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

La consellera de Salut, Família i Benestar Social ha
anunciat que la conselleria comptarà amb un interlocutor
directe per atendre les associacions de malalts. És una figura
de nova creació?

Sí.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2840/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ubicació de
l'oficina del coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

L'ib-salut compta amb un coordinador municipal per atendre
tots els ajuntaments de les Illes Balears en les seves necessitats
en matèria sanitària. On té ubicada la seva oficina?

Està ubicada en les oficines central de l'ib-salut, carrer Reina
Esclaramunda, 9, 3r pis, 07003 Palma.

Palma, 11 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)

Informació addicional a la Pregunta RGE núm. 2848/11,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a quines especialitats mèdiques es desplaçaran.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Mitjançant declaracions als mitjans de comunicació, la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social ha promès que
s'iniciarà el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i a Eivissa per fer atenció
sanitària. De quines especialitats mèdiques està previst que es
desplacin?

Actualment s'està valorant el desplaçament de metges
especialistes de cirurgia vascular i cirurgia pediàtrica en el cas
d'Eivissa.

Quant a Menorca, està previst que es desplacin els
facultatius de neurocirurgia i cirurgia maxilAlofacial.

Palma, 3 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)

Informació addicional a la Pregunta RGE núm. 2856/11,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a nombre de persones, per cada especialitat, ateses
per metges especialistes desplaçats. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

En relació amb el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i a Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011 quantes persones
han estat ateses per cada especialitat mèdica?

A Eivissa, durant el primer semestre han estat ateses per
cada especialitat les següents persones:

- Traumatologia infantil: 119.
- Immunologia: 262.
- Neurocirurgia: 112.
A Menorca han estat ateses un total de 99 persones de

l'especialitat de cardiologia i s'han produït colAlaboracions
puntuals amb serveis quirúrgics.



792 BOPIB núm. 22 -  18 de novembre de 2011

Palma, 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AA)

Informació addicional a la Pregunta RGE núm. 2858/11,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a inici dels desplaçaments de metges especialistes.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Mitjançant declaracions als mitjans de comunicació, la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social ha promès que
s'iniciarà el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i a Eivissa per fer atenció
sanitària. Quan està previst que comenci aquest desplaçament?

A Menorca, durant el proper mes de novembre.
Quant a Eivissa, actualment els metges especialistes que es

desplacen des de Mallorca són: traumatologia infantil,
immunologia i neurocirurgia.

Algunes vegades es desplacen els especialistes d'oncologia
i cirurgia maxilAlofacial per donar suport a aquestes
especialitats.

Està previst que l'inici dels nous desplaçaments de metges
especialistes de cirurgia vascular i cirurgia pediàtrica siguin:

- Cirurgia pediàtrica, el 17 d'octubre de 2011.
- Cirurgia vascular, a inicis de 2012.

Palma, 28 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AB)

Informació addicional a la Pregunta RGE núm. 2859/11,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a nombre i freqüència de metges especialistes
desplaçats. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

En relació amb el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i a Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011 quants
d'especialistes mèdics ho han fet i amb quina freqüència?

A Menorca ho han fet 7 especialistes de cardiologia amb una
periodicitat setmanal.

Quant a Eivissa:
- Traumatologia infantil: 1 especialista, 1 consulta cada 1/2

mesos.
- Immunologia: 1 especialista, 4 consultes al mes.
- Neurocirurgia: 1 especialista, 1 consulta al mes.

Palma, 3 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AC)

Informació addicional a la Pregunta RGE núm. 2864/11,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a desplaçaments de metges especialistes. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).

En relació amb el desplaçament de metges especialistes des
d'hospitals de Mallorca a Menorca i a Eivissa per fer atenció
sanitària, durant el primer semestre de 2011 de quines
especialitats mèdiques es desplaçaven?

A Menorca durant el primer semestre de l'any es
desplaçaven de l'especialitat de cardiologia.

Quant a Eivissa, de traumatologia infantil, immunologia i
neurocirurgia.

Algunes vegades es desplacen especialistes d'oncologia i
cirurgia maxilAlofacial per donar suport a aquestes especialitats.

Palma, 3 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 3670/11 i
3838/11. 

A la Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2011, les preguntes
esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a V Gran
Premi de Balears de Trot i a informes pels nomenaments dels
càrrecs directius d'IB3 (publicades en aquest BOPIB), i no
incloses a l'ordre del dia de la sessió de la comissió de dia 17 de
novembre d'enguany, quedaren decaigudes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 4400/11 i 4392/11 per les RGE
núm. 4579/11 i 4582/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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. 4400/11, de la diputada Hble.

Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament del Conveni de carreteres en
relació amb Menorca (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre
d'enguany), per la Pregunta RGE núm. 4579/11, de la
mateixa diputada, relativa a acord definitiu sobre el Fons de
Cooperació Municipal, publicada en aquest BOPIB.

• De la Pregunta RGE núm. 4392/11, de la diputada Hble.
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dret a la dignitat de les dones (BOPIB
núm. 21, d'11 de novembre d'enguany), per la Pregunta RGE
núm. 4582/11, de la mateixa diputada, relativa a retalls
socials en el pressupost del 2012, publicada en aquest
BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini d'esmenes parcials al Projecte de llei

RGE núm.  4386/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, atesos els escrits RGE núm. 4577/11
u 4598/11, presentats pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca i pel Grup Parlamentari Socialista,
respectivament, i conformement amb l'establert a l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials al projecte de llei esmentat
(BOPIB núm. 20, de 9 de novembre d'enguany) fins al proper
dia 1 de desembre de 2011, i de denegar l'ampliació del
termini pel que fa a les esmenes de totalitat, atès que es
considera que el termini inicialment concedit és suficient per a
la finalitat prevista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a les proposicions no de llei RGE núm. 2348/11
i 3435/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, atès l'escrit RGE núm. 4551/11,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que les
proposicions no de llei esmentades, ambdues d'aquest grup
parlamentari, relatives a manteniment de l'exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d'accés a la funció pública en l'Administració de les Illes
Balears (BOPIB núm. 9, de 25 d'agost d'enguany) i a projecte de
llei de funció pública (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
d'enguany), siguin tramitades davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Rectificació de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

3497/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4381/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i es dóna
per assabentada que la solAlicitud de compareixença esmentada,
del Sr. Conseller d'Administracions Públiques, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre d'enguany) queda rectificada en el sentit que
l'objecte de la compareixença és sobre simplificació i reducció
de càrregues administratives.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE 1942/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4481/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, i accepta la
retirada de la solAlicitud de compareixença esmentada, del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
les directrius generals de l'acció de Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)
Retirada de la Proposició no de llei RGE 3964/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4575/11, presentat pel Grup parlamentari Socialista, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
presentació del projecte de llei de pressuposts de la CAIB
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 3454/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4622/11, del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general en el
canvi d'ús dels establiments turístics (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre d'enguany) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Creació, en el si de la Comissió de Cultura, Educació i

Esports, d'una ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes
les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2011, acorda, conformement amb l'acord
adoptat pel Ple de la cambra en sessió de dia 8 de novembre
d'enguany, de crear, en el si de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, una ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient. 

Així mateix, la Mesa estableix que aquesta ponència tendrà
la mateixa composició numèrica de les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu (4
diputats del Grup Parlamentari Popular, 2 diputats del Grup
Parlamentari Socialista i 1 diputat del Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 21, d'11 de novembre
de 2011.

-  Pàg. 709 i 729. Proposicions no de llei davant Comissió.
Apartat F)
On diu: RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari Socialista,
...
Hi ha de dir: RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari
Popular, ...

- Pàg. 719. Textos rebutjats. Proposicions no de llei. Apartat B)
On diu: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2011, ...
Hi ha de dir: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2011, ...

- Pàg. 708 i 720. Compareixences Apartat A)
On diu: Compareixença del 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 ...
Hi ha de dir: Compareixença del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, sobre les línies d'actuació en matèria d'educació i
cultura...
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