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L) A la Pregunta RGE núm. 2878/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a posada en marxa del centre
de salut de So Na Monda. 823

M) A la Pregunta RGE núm. 2880/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera de consultes
externes per hospitals a data 30 de juny de 2011. 823

N) A la Pregunta RGE núm. 2882/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera de proves
de diagnosi per hospitals a data 30 de juny de 2011. 826

O) A la Pregunta RGE núm. 2883/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera quirúrgica
per hospitals a data 30 de juny de 2011. 826

P) A la Pregunta RGE núm. 2884/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a renúncies OPO Conselleria
de Salut. 828

Q) A la pregunta RGE núm. 2885/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relacions OPO Conselleria
de Salut. 828

R) A la pregunta RGE núm. 2938/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conferència de la rectora de
la UIB. 829

S) A la pregunta RGE núm. 2939/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a professors
contractats al curs 2011-2012. 829

T) A la pregunta RGE núm. 2941/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a professors
contractats al curs 2011-2012. 829

U) A la pregunta RGE núm. 2945/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a substitucions de
baixes i jubilacions. 829

V) A la pregunta RGE núm. 2993/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius nomenats
a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 829

X) A la pregunta RGE núm. 3022/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes a organitzacions
professionals agràries. 830

Y) A la pregunta RGE núm. 3026/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Festival de Música de
Pollença. 830

Z) A la pregunta RGE núm. 3027/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a festivals de música
d'estiu. 830

AA) A la pregunta RGE núm. 3028/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Festival de Música
de Joventuts Musicals de Ciutadella. 830

AB) A la pregunta RGE núm. 3029/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a accions portades a
terme fins al moment de les previstes a les disposicions transitòries de la Llei 3/2011. 830

AC) A la pregunta RGE núm. 3030/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a festivals de música
de Joventuts Musicals de Maó. 831

AD) A la pregunta RGE núm. 3031/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a imatge del President.
831

AE) A la pregunta RGE núm. 3040/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió posada en
funcionament Hospital de Can Misses. 831

AF) A la pregunta RGE núm. 3041/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a possible desproveïment
de medicaments. 831

AG) A la pregunta RGE núm. 3042/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió trasllat consultes
externes Hospital de Can Misses. 832
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AH) A la pregunta RGE núm. 3043/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius ajornament trasllat
consultes externes Hospital de Can Misses. 832

AI) A la pregunta RGE núm. 3044/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius a causa del
cessament del gerent de l'Hospital d'Inca. 832

AJ) A la pregunta RGE núm. 3045/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cànon de construcció de
l'edifici de consultes externes Hospital de Can Misses. 832

AK) A la pregunta RGE núm. 3046/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prestació sanitària als
turistes. 833

AL) A la pregunta RGE núm. 3047/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inici del cànon variable
de l'edifici de consultes externes de l'Hospital Can Misses. 833

AM) A la pregunta RGE núm. 3048/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a augment d'ingressos
per la revisió de prestacions sanitàries a turistes. 833

AN) A la pregunta RGE núm. 3059/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a eliminació de
vols entre Eivissa i Menorca i Madrid. 833

AO) A la pregunta RGE núm. 3061/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a eliminació de
vols entre Eivissa i Menorca i Madrid. 834

AP) A la pregunta RGE núm. 3063/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució de
l'interlocutor. 834

AQ) A la pregunta RGE núm. 3064/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a personal a càrrec
de l'interlocutor. 834

AR) A la pregunta RGE núm. 3065/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a normativa de
l'interlocutor de salut. 835

AS) A la pregunta RGE núm. 3067/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dedicació exclusiva
de l'interlocutor. 835

AT) A la pregunta RGE núm. 3069/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a reducció de vols.
835

AU) A les preguntes RGE núm. 3081/11 a 3084/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a Menorca tot
l'any (I a IV). 835

AV) A la pregunta RGE núm. 3095/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mediació laboral amb
Air Europa. 835

AX) A la pregunta RGE núm. 3096/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors del Servei
d'Ocupació. 836

AY) A la pregunta RGE núm. 3097/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a intermediació laboral.
836

AZ) A la pregunta RGE núm. 3101/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a extracció d'arena
al litoral de Banyalbufar. 837

BA) A la pregunta RGE núm. 3131/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a mortalitat a
les platges i a la costa de Formentera. 837

BB) A la pregunta RGE núm. 3132/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a tren d'Artà.
837

BC) A la pregunta RGE núm. 3133/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a mortalitat a les
platges i a la costa d'Eivissa. 837
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BD) A la pregunta RGE núm. 3134/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a conveni  amb
l'Estat per al tren. 838

BE) A la pregunta RGE núm. 3135/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a mortalitat a les
platges i a la costa de Menorca. 838

BF) A la pregunta RGE núm. 3136/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a mortalitat a les
platges i a la costa de Mallorca. 838

BG) A la pregunta RGE núm. 3161/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a hores extraordinàries
a SFM. 838

BH) A les preguntes RGE núm. 3208/11 i 3210/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tribuna
Sallista (I i II). 838

BI) A la pregunta RGE núm. 3277/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. 838

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011. 839
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2314/11, relativa a immediata
paralització de les prospeccions i perforacions petrolíferes i
recepció informativa i immediata audiència del Govern
d'Espanya al Govern de les Illes Balears sobre aquest
assumpte, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

d'Espanya a paralitzar amb caràcter immediat les prospeccions
petrolíferes dutes a terme per les empreses Capricorn Spain
Limited i MEDOIL, filials de l'escocesa Cairn Energy, per a
l'exploració i la prospecció dels quatre pous licitats per Reial
Decret en Consell de Ministres el passat 23 de desembre entre
el Golf de València i les Illes Balears.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del
mateix govern, a rebre en audiència, amb caràcter urgent, el
Govern de les Illes Balears i els seus consellers, a fi de facilitar
una adequada informació sobre l'abast de les prospeccions, el
seu impacte i durada així com la possibilitat de paralitzar-les
amb caràcter immediat per l'evident risc que comporten per als
interessos mediambientals, pesquers i econòmics que aquestes
activitats suposen, sense haver estat consultades les fonts
d'aquesta comunitat autònoma sobre aquest tema."

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2324/11, relativa a impuls de
mesures de protecció dels subscriptors d'hipoteques
immobiliàries a les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"I. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia del Govern d'Espanya a facilitar i permetre l'accés
telemàtic i presencial, lliure i gratuït al Registre de Condicions
Generals de Contractació al conjunt de la ciutadania, tal com
disposa l'article 1 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions

Generals de Contractació, i del Reglament que la desenvolupa
aprovat pel Reial Decret 1828/1999.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i, si n'és el cas, a donar trasllat a la subcomissió
d'Habitatge destinada a analitzar les clàusules abusives en la
concessió d'hipoteques del Congrés dels Diputats, de la
necessitat de regular, conforme a la situació d'alarma social, els
processos d'execució davant impagaments i sobre la promoció
de la possibilitat d'instaurar la "dació per pagament a instància
del creditor" amb extinció de la responsabilitat, que es troba
residualment regulada a l'article 671 LEC i a l'article 1872 del
Codi Civil.

III. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i, si n'és el cas, a donar trasllat a la subcomissió
d'Habitatge destinada a analitzar les clàusules abusives en la
concessió d'hipoteques del Congrés dels Diputats, sobre la
necessitat de regular, a l'efecte de reforçar la seva vigència i
eventual contractualitat, el plantejament invers de l'article 140
de la Llei Hipotecària en la contractació d'aquestes, que inseriria
que la hipoteca ho és de responsabilitat limitada tret que hi
hagués pacte exprés en el sentit de persistir la responsabilitat
universal
de l'article 1911 del Codi Civil.

IV. EL Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a regular degudament i a instaurar per als usuaris la
implantació d'un procés extrajudicial, àgil i econòmic, regulador
de les insolvències familiars o de consumidors de la qual sigui
subjecte "el bon deutor" -via abandonada en la tramitació de la
vigent Llei Concursal- on es prevegi la possibilitat d'extingir en
un determinat termini la seva responsabilitat personal, per tal
d'evitar una infinita i indefinida situació d'insolvència davant el
seu creditor hipotecari.

V. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar totes les accions administratives i legals
que siguin necessàries per reforçar la posició dels subscriptors
d'hipoteques de Balears enfront de les entitats de crèdit, en el
sentit que en aquests contractes quedi amb total claredat
delimitat per a informació de l'usuari i consumidor si es tracta
d'una hipoteca de "responsabilitat limitada" de la qual respon
únicament el bé hipotecat, o bé es tracta d'una "responsabilitat
universal" de la qual respon el deutor amb tots els seus béns,
presents i futurs."

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1886/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
audiovisual.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Presidència, Antonio Gómez i Pérez.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Bonet i Antoni Gómez i Pérez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4393/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castells, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls econòmics (I). (BOPIB
núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4401/11,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a
Menorca. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4399/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4403/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a Mallorca.
(BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4404/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a amortitzacions per al 2012.
(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 22 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4582/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls socials en el
pressuposts de 2012. (BOPIB núm. 22, de 18 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4396/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls econòmics (IV).
(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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4398/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagaments efectuats al tercer
sector. (BOPIB núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4405/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4389/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
targeta bàsica. (BOPIB núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4395/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls econòmics (III).
(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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4394/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls econòmics (II).
(BOPIB núm. 21, d'11 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 22 de novembre de 2011.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4397/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte Ib-salut 2020. (BOPIB
núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4579/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió mantinguda pel
Govern amb la Junta directiva de  la FELIB. (BOPIB núm. 22,
de 18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4406/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a elaboració dels pressuposts de
la comunitat autònoma per al 2012. (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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4402/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb les
basses d'aigua del Pla de Sant Jordi. (BOPIB núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4388/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
retallades al pressupost. (BOPIB núm. 21, d'11 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 22 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 15

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4407/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls econòmics (V).
(BOPIB núm. 21, d'11 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 22 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de novembre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 4340/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
mobilitat. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3874/11, relativa a infraestructures educatives, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears que el nou
Pla d’Infraestructures Educatives 2012-2016 tengui en compte,
a més dels criteris d’increment de la població, de saturació dels
centres existents, d’obsolescència dels edificis existents, etc.,
criteris també d’equilibri entre les necessitats existents a les
quatre illes i de caràcter pressupostari i econòmic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar convenis amb els ajuntaments de les Illes
Balears que especifiquin les actuacions de manteniment dels
centres educatius de primària que han de portar a terme
cadascuna de les administracions competents en cada municipi."

A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2011,
rebutjà els punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
3874/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2011,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  4068/11, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
atenció a la diversitat i a la interculturalitat. (BOPIB núm. 18,
de 28 d'octubre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels diferents consellers i conselleres del

Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2012 (RGE núm. 4379/11).

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 20, de 9 de novembre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 14 de novembre de 2011

• Del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació, acompanyat de la secretària general; dels
directors generals de Pressupost i Finançament, de Tresor i
Política Financera, de Comerç i Empresa, d'Indústria i
Energia, i d'Innovació i Desenvolupament Tècnic; de la
interventora general de CAIB; de les directores generals
d'Economia i Estadístiques, i de Treball i Salut Laboral; del
gerent de BITEL; del director de l'Agència Tributària de les
Illes Balears; i del cap de Gabinet.

• De la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social,
acompanyada de la secretària general; de la directora
general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial; dels directors generals de Gestió
Econòmica i Farmàcia, i de Salut Pública i Consum; del
secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears; del
subdirector de Pressuposts i Comptabilitat del Servei de
Salut de les Illes Balears; del gerent del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials; de la directora de
l'Institut Balear de la Dona; del director d'Infraestructures i
Tecnologia; i de la cap de Premsa.

• Del Sr. Conseller d'Administracions Públiques,
acompanyant del secretari general; de les directores generals
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat
dels Serveis, d'Interior, Emergències i Justícia, i de
Patrimoni, Contractes i Obres Públiques; dels gerents de
l'Escola Balear d'Administració Pública, i de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears; de les caps de Gabinet i
de Premsa; de l'adjunta de Premsa; i dels assessors tècnics.

• Del Sr. Conseller de Turisme i Esports, acompanyat del
secretari general; del cap de departament; dels directors
generals de Turisme, de Ports i Aeroports, i d'Esports; i de
les caps de Gabinet i de Premsa.

Dia 15 de novembre de 2011

• De Sr. Conseller de Presidència, acompanyat de la secretària
general; de les directores generals de Coordinació, de
Cooperació i Immigració, i de Relacions Institucionals i
Acció Exterior; dels gerents de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, i del Consorci Centre
Balears Europa; del director de l'Oficina de Control
Pressupostari; i de la cap de Gabinet.

• Del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
acompanyat de les directores generals de Medi Rural i Marí,
i d'Arquitectura i Habitatge; dels directors gerents del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), de
l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), i de Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM); de les directores gerents de
Serveis de Millora Agrària (SEMILLA), de l'Institut de
Biologia Animal (IBABSA), i dels Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears (SITIBSA); dels directors
generals de Recursos Hídrics, d'Ordenació del Territori, i de
Transports; del director executiu de l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA); del director
d'Espais de Natura Balear; del president de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears; de la secretària general;
del secretari general adjunt; de la cap de Secretaria; i dels
assessors tècnics.

Dia 16 de novembre de 2011

• Del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats,
acompanyat de  la secretària general; de les directores
generals de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives, de Recursos Humans, i de Cultura i Joventut;
dels directors generals d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional, i d'Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement; de la directora del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears; del gerent de l'Institut d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals; i de les caps de Gabinet i de
Premsa.

• Del Sr. Conseller de Presidència, en relació amb l'Ens
Públic de radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de
la secretària general; del gerent d'IB3; de la cap de Gabinet;
i de la directora general de Relacions Institucionals i Acció
Exterior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Informe 62/2001 agregat dels comptes generals de les

entitats locals corresponent a l'exercici de 2008, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (RGE núm.
3473/11).

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de novembre de 2011, tengué
lloc el debat sobre l'informe esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
Informes 63/2001 i 64/2011, dels comptes generals de

l'Ajuntament de Calvià i de l'Ajuntament de Manacor,
respectivament, corresponents a l'exercici de 2008, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (RGE núm.
4003/11 i 4004/2011).

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de novembre de 2011, tengué
lloc, conjuntament, el debat sobre els informes esmentats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2011, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4631/11, del Grup Parlamentari
Socialista, de modificació de l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16
de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balears.

Palma, a 23 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 allò previst als articles 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició de llei.

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5 DE LA LLEI 4/2010,
DE 16 DE JUNY DE MESURES URGENTS PER A

L'IMPULS DE LA INVERSIÓ A LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els nous principis sobre els quals se sustenta el treball de
l'administració s'inspiren en la consecució d'un millor servei als
ciutadans i a les empreses, ràpid, coordinat, transparent, eficaç
i eficient.

Les declaracions d'inversions d'interès autonòmic, regulades
al capítol II de la llei, ben segur aporten agilitat i rapidesa en les
tramitacions de les inversions, tramitacions, cal recordar,
necessàries per garantir el compliment de tots els preceptes
legals vigents.

Però en aquests moments d'anuncis reiterats de canvis
normatius, es posa de manifest que manquen a la norma les
garanties necessàries per assegurar la transparència en la presa
de decisions, la transparència en la valoració i la justificació que
els projectes d'inversió s'ajusten a ser declarats d'interès
autonòmic, per la seva viabilitat econòmica i financera, la
generació d'ocupació i les seves característiques, especialment
relacionades amb estabilitat i qualificació, per la previsió
d'impacte econòmic en l'entorn i en el conjunt de l'economia, la
compatibilitat amb la sostenibilitat ambiental, pels compromisos
contrets per part de les administracions públiques i promotors.

Ben segur una administració transparent és més eficient i
eficaç i, per tant, valorem important per avançar junts en
respostes des de la concertació i la participació, a la difícil
situació econòmica que vivim, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició de llei

"Article 5
Declaració i tramitació de les inversions d'interès autonòmic

1. La declaració d'una inversió d'interès autonòmic és adoptada
pel Consell de Govern a proposta de qualsevol conseller en
l'àmbit de la seva respectiva competència.

2. Aquestes propostes aniran acompanyades d'una memòria
justificativa que especificarà els aspectes següents :

2.1. Característiques generals del projecte i justificació
d'interès
autonòmic per a les Illes.
2.2. Entitats o persones promotores del projecte, especificant
totes les dades necessàries per a la seva plena identificació.
2.3. Descripció detallada de les característiques tècniques.
2.4. Localització, delimitació de l'àmbit i detall dels terrenys
compresos amb indicació de la conformitat amb l'ordenació
territorial o urbanística en vigor i l'estructura de la propietat.
2.5. Anàlisi detallada dels següents criteris de valoració:
viabilitat economicofinancera; generació d'ocupació i les
seves característiques, especialment relacionades amb
l'estabilitat i la qualificació; previsió d'impacte econòmic en
el conjunt de l'economia; compatibilitat del projecte amb la
sostenibilitat ambiental i amb el patrimoni cultural de les
Illes; repercussió de la inversió per la vertebració territorial
i social; requeriments de suports o compromisos per part de
les administracions públiques de les Illes i altres
compromisos i obligacions que assumeix el promotor de la
inversió.

3. Aquesta declaració es pot acordar en qualsevol moment de la
tramitació administrativa, però només tendrà efecte a partir de
la data en què es declari l'interès autonòmic de la inversió. En
l'acord es fixaran els termes, les condicions i els terminis i el
mateix es publicarà al BOIB, a efectes del seu general
coneixement.

4. Els acords del Govern de les Illes Balears que declarin un
projecte com a inversió d'interès autonòmic hauran de ser
tramesos i presentats davant el Parlament de les Illes Balears en
la comissió que s'estimi procedent, en un termini màxim d'un
mes des de la seva aprovació, a l'objecte d'informar sobre les
característiques que s'han considerat determinants per a la seva
qualificació.
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5. Les inversions d'interès autonòmic han de tenir en els seus
diferents tràmits administratius un impuls preferent i ràpid,
davant qualsevol administració de les Illes Balears."

Palma, 16 de novembre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4600/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política sociosanitària. (Mesa de 23 de novembre de
2011).

RGE núm. 4601/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política energètica. (Mesa de 23 de novembre de
2011).

Palma, a 23 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 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, sobre la política sociosanitària.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la Sra. Consellera
de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar el
Parlament de les Illes Balears sobre la política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre la
política energètica.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar el Parlament de les Illes Balears
sobre la política energètica del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4663/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1886/11, relativa a
política audiovisual. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

Palma, a 23 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.
1886/11, relativa a política audiovisual, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears, segons els termes
prevists als articles 54 i 57 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, acorda la creació d'una comissió no permanent per
a l'estudi de la proposta de model audiovisual que ha d'aplicar
el Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre els contactes amb els grups
parlamentaris per assolir un acord sobre el futur Consell de
Direcció i la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, abans de complir-se el termini de sis mesos
iniciat el 30 d'agost de 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a presentar
un pla de viabilitat econòmica que prevegi les fórmules per
garantir el pagament als proveïdors, amb l'establiment d'un
calendari, així com per tenir garantida la contractació de
producció pròpia durant el proper exercici pressupostari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a complir amb la llei i a
mantenir la llengua catalana, pròpia de les nostres illes, com a
llengua vehicular de la programació de la Ràdio i la Televisió
de les Illes Balears, IB3.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a repetir el
concurs per a la selecció i el nomenament del personal directiu
professional, inclosos els directors de la televisió i la ràdio i el
gerent, segons el procediment de concurs de mèrits previst per
la Llei del sector públic instrumental de les Illes Balears.

Palma, a 18 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4740/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del conseller de Turisme i Esports (IV). (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4741/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del conseller de Turisme i Esports (III). (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4742/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del conseller de Turisme i Esports (II). (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4743/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del conseller de Turisme i Esports (I). (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de viatges fets pel conseller de Turisme i Esports
des de la seva presa de possessió.

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda oficial del viatge a Wimbledon del
conseller de Turisme i Esports?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Quin cost ha tingut per a les arques públiques el
desplaçament del xofer del conseller de Turisme i Esports a
cadascun dels viatges a què l'ha acompanyat?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

En quants viatges s'ha fet acompanyar el conseller de
Turisme i Esports d'un xofer de la seva conselleria?

Palma, a 16 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4765/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinador de salut amb associacions de
pacients. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4766/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de dependència. (Mesa de 23 de
novembre de 2011).
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RGE núm. 4767/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa de
batles d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 23 de novembre de
2011).

RGE núm. 4768/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de defensa contra incendis forestals de la CAIB. (Mesa de
23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4769/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Projecte Ib-salut 2020. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4770/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió de la Comissió Interdepartamental de
Turisme. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4771/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració de la xarxa d'oficines del SOIB. (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4772/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema bibliotecari. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4773/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a préstec bancari. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4774/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració del Govern amb l'Ajuntament de Manacor en
relació amb el Pont d'Es Riuet. (Mesa de 23 de novembre de
2011).

RGE núm. 4775/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en matèria d'energies renovables i eficiència
energètica. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4776/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
director de simplificació administrativa. (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4777/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos en salut i serveis socials. (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4778/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consell d'administració d'IB3. (Mesa de 23 de novembre de
2011).

RGE núm. 4779/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts 2012 (I). (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4780/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts 2012 (II). (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4781/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts
2012 (III). (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4782/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts 2012 (IV). (Mesa de 23 de novembre de 2011).

Palma, a 23 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 corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quin és el sou del coordinador de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social amb les associacions de pacients i
colAlegis professionals?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina el Sr. President de les Illes Balears en relació amb
les declaracions del Sr. Rajoy en les quals afirmava que la Llei
de dependència no és viable?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Turisme la primera reunió de la
Mesa de batles d'Eivissa i Formentera que va tenir lloc el passat
17 de novembre?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.
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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.

En què consistirà el quart Pla general de defensa contra
incendis forestals de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina acceptació ha tingut el Projecte Ib-salut 2020 entre la
població de les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Turisme la primera reunió de la
Comissió Interdepartamental de Turisme que va tenir lloc el
passat 18 de novembre?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi suposa per al Govern de les Illes Balears a
reestructuració de la xarxa d'oficines del SOIB a totes les illes?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el desenvolupament de la Llei del
sistema bibliotecari de les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el vicepresident del Govern la signatura del
préstec bancari que, recentment, ha efectuat el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins termes colAlaborarà el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor en relació amb el Pont d'Es
Riuet?
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Palma, a 23 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, 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 té previst portar a terme el Govern de les
Illes Balears en matèria d'energies renovables i eficiència
energètica?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis reportarà a les Illes Balears l'aprovació del
Pla director de simplificació administrativa, recentment
anunciat per la Conselleria d'Administracions Públiques?

Palma, a 23 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.

De quina forma farà efectiva la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social els seus compromisos en salut i serveis socials
a Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller, què opina del fet que, en una reunió del
Consell d'Administració d'IB3, el Sr. Francisco de Borja
Rupérez i Muñoz exigís l'ús del castellà a tothom, impedint que
els membres del consell poguessin triar la llengua oficial que
preferissin?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern utilitzar la via del decret llei per dur a terme
modificacions o mesures que resulten imprescindibles en relació
amb els imposts respecte dels quals té facultats normatives i que
no s'han inclòs a l'articulat del projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes esmenes als pressuposts ordenarà el Govern perquè
siguin presentades pel Grup Parlamentari Popular al Parlament?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants diners que no té ha previst gastar el Govern de les
Illes Balears durant l'exercici del 2012?

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Sr. President, atès que vostès han presentat els pressuposts
més alts de la història de les Illes Balears, no creu que haurien
de ser més socials?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4744/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació
territorial del Govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4745/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació
territorial d'Educació, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 23 de
novembre de 2011).

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el motiu pel qual s'ha creat una delegació territorial
del Govern de les Illes Balears a Formentera?

Palma, a 18 de novembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de dividir la Delegació Territorial
d'Educació d'Eivissa i Formentera en dues i, per tant, que cada
illa pitiüsa tengui la seva delegació en Educació?

Palma, a 18 de novembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4627/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a nomenament del Defensor del
Menor per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel
procediment d'urgència. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4662/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reparació del Tacó de la
Memòria a Porreres. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

Palma, a 23 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.

Exposició de motius

El Decret 1611997, de 30 de gener, crea l'Oficina de defensa
del drets del menor a la comunitat autònoma, que vetllarà pels
drets dels menors que es trobin dins el territori de la comunitat
autònoma i d'aquells menors que amb residència a la comunitat
autònoma es trobin fora del seu territori.
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L'article 5 de l'esmentat decret estructura les funcions de
l'Oficina, que ha de tenir un director o una directora i un equip
tècnic. L'article 6 estableix el règim d'incompatibilitats del
director o de la directora, i a l'apartat 6.c) estableix la
incompatibilitat per afiliació a qualsevol partit polític o el
desenvolupament de funcions directives o laborals en un partit
polític o sindicat, tot especificant que ha de complir amb el
règim d'incompatibilitat a la presa de possessió del càrrec.
L'article 7 concreta les funcions del director o de la directora.

El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la
comunitat autònoma, assigna a la Direcció General de Família,
Benestar Social i Atenció a Persones en situació Especial, la
defensa i la promoció dels drets dels menors.

Posteriorment, mitjançant Decret 71/2011, de 22 de juny, es
nomena la Sra. Margarita Ferrando, directora general de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial, persona afiliada al Partit Popular, com ha reconegut
públicament en diverses ocasions la mateixa afectada.

L'actual directora general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial és incompatible, segons
l'article 6.c) del Decret 16/1997, de 30 de gener, per dur la
defensa i la promoció dels drets dels menor. És precisament
aquesta incompatibilitat la que justifica la solAlicitud per
procediment d'urgència d'aquesta proposició no de llei segons
l'article 100 del Reglament del Parlament.

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 nomeni, en un
termini màxim de 15 dies, el defensor o la defensora del drets
dels menors a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Dia 16 d'abril de 2011 es va celebrar al municipi de Porreres
la inauguració del Racó de la Memòria. Està ubicat darrera de
l'Oratori de la Santa Creu de Porreres.

Un espai que dignifiqui el lloc on varen morir assassinades
centenars de persones que defensaren un govern
democràticament elegit i legalment constituït.

Es va colAlocar el Mural d'En Frau, un planell explicatiu amb
un poema del poeta Miquel López Crespí i les portes originals
de l'Oratori on encara es podien apreciar els orificis de bala de
les execucions realitzades.

La Llei de memòria històrica vigent a l'Estat espanyol insta
les administracions públiques a facilitar el coneixements dels
fets succeïts durant els anys de la guerra civil i de la postguerra.
Aquest espai es va poder dignificar gràcies a la colAlaboració
entre l'Ajuntament de Porreres i la Fundació Memòria
Democràtica del Govern de les Illes Balears, assessorats per
historiadors especialitzats en la repressió franquista a la
comunitat autònoma.

Dia 27 de juliol de 2011 es va detectar que el Racó de la
Memòria havia sofert una agressió, que els mitjans de
comunicació varen classificar de "vandàlica": es va arrabassar
el planell explicatiu dels fets succeïts amb el poema de Miquel
López Crespí. A un país democràtic fets com aquests no es
poden consentir. No sols s'han de perseguir jurídicament, sinó
que també s'ha d'enviar un missatge polític contundent que no
es permeten, una forma clara seria la reparació del planell.

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 colAlabori
econòmicament amb l'Ajuntament de Porreres a reparar la placa
explicativa arrabassada del Racó de la Memòria per tal que
continuï sent un espai que dignifiqui les persones assassinades
i en defensa del valors democràtics.

Palma, a 18 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears
a Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4614/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions de
competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de
Maó, amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 23 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4615/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Consell Escolar de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de novembre de 2011).

RGE núm. 4658/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement a la tasca de Laura Pollán i les
Damas de Blanco a Cuba, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23 de novembre
de 2011).

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Consell de Govern aprovà a la sessió de dia 14 d'octubre,
iniciar els tràmits per a la creació d'una delegació territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera.

És incomprensible que en temps d'austeritat i crisi
econòmica, es creï un nou òrgan administratiu, que rebutja la
principal institució de l'illa, el Consell de Formentera; que
duplica funcions respecte d'aspirar a ser la finestreta única de
registre, que ja existeix al Consell de Formentera.

Aquesta figura només es pot entendre en termes polítics, ja
que, casualment, Formentera és l'única illa de la nostra
comunitat que no està governada pel Partit Popular.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revocar el seu acord de Consell de Govern de 14
d'octubre de 2011 pel qual es va acordar iniciar els tràmits per
a la creació d'una delegació territorial del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de
competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració
de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca, la Biblioteca
Pública i l'Arxiu Històric de Maó, preveu una sèrie d'accions
que havien de realitzar les administracions implicades: la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Menorca.

L'efectivitat de la llei es va produir l'1 de setembre de 2011
i preveia una sèrie de mesures addicionals i transitòries per al
bon funcionament de la coordinació entre les administracions
protagonistes de la delegació de competències, entre elles la
constitució de diverses comissions, tant tècniques com
polítiques. A dia d'avui, s'ha reunit únicament la comissió
tècnica, mentre que no hi ha notícies sobre la constitució de la
comissió paritària per a la coordinació i la cooperació bilateral.

Per altra banda, el projecte de pressuposts de la Conselleria
de Cultura, Política Lingüística i Joventut no compleix l'article
8 de la Llei que diu que en la corresponent secció de la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'han de consignar separadament els crèdits necessaris
per exercitar les competències delegades.

És per aquests motius que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment de l'articulat de la Llei 3/2011, de
25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de
Menorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l' Administració de la CAIB en relació amb el
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de
Maó.

2. El Parlament de les Illes Balears insta especialment el
Govern de les Illes Balears a constituir i reunir immediatament
la comissió paritària per a la coordinació i la cooperació
bilateral prevista a la disposició addicional primera de la Llei
3/2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta especialment el
Govern de les Illes Balears a consignar separadament a la secció
corresponent del projecte de pressupost general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2012 i següents, els crèdits
necessaris per exercitar les competències delegades per la Llei
3/2011, tal com preveu l'article 8.4.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Les eleccions autonòmiques i locals suposen un moment de
transició en la dinàmica habitual d'aquells organismes que
depenen de les administracions perquè suposen un canvi dels
representants de les noves corporacions.

A finals de juny la nova administració del Govern de les
Illes Balears ja havia pres possessió, però no va ser fins dia 5
d'octubre que el Govern no va nomenar els seus representants al
Consell Escolar de les Illes Balears. A hores d'ara és previsible
que totes les administracions hagin nomenat ja els seus
representats en tots els òrgans on tenen representació.

Per altra part, dia 7 d'octubre de 2011 el Govern de les Illes
Balears va nomenar el president i el vicepresident de l'esmentat
consell escolar.

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim
organisme consultiu en matèria d'ensenyament no universitari
dins l'àmbit territorial de les Illes i organisme superior de
representació en aquesta matèria dels sectors afectats.

Però, malgrat això, i després d'uns mesos d'inici de curs que
s'estan caracteritzant per importants canvis i retalls
pressupostaris en el sistema educatiu de les Illes Balears, encara
no s'ha constituït la nova direcció del Consell Escolar de les
Illes Balears i, per tant, aquest organisme en el qual està
representada tota la comunitat educativa de les nostres illes no
ha tingut ocasió de debatre aquestes qüestions que seran
fonamentals en el futur de la qualitat educativa que necessita el
nostre alumnat.

Atès que, des del mes de setembre, vivim situacions de
malestar i crispació en molts sectors de la comunitat educativa
davant decisions i retallades de serveis i prestacions per part de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no
consensuades ni pactades amb cap òrgan de consulta, com
tampoc suficientment explicades i argumentades a nivell
parlamentari, la qual cosa augmenta encara més la sensació
d'incertesa i inseguretat dins el sector educatiu.

Atès, per tant, que els membres del CEIB són els màxims
representants de la comunitat educativa de les Illes Balears i,
per tant, considerem que és l'òrgan que millor pot informar de
forma conjunta sobre la situació actual de l'educació a la nostra
comunitat autònoma i fer-ho, tal com preveu l'article 5 de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears, amb l'autonomia
necessària per tal de garantir la seva objectivitat i
independència, el Grup Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que demani al president del Consell Escolar de les
Illes Balears que convoqui de forma immediata el plenari del
CEIB a fi que puguin prendre possessió els nous membres i es
puguin reprendre les funcions que li són pròpies.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que demani al CEIB l'elaboració d'un informe
d'anàlisi de la repercussió que poden tenir per a la qualitat de
l'educació a les Illes Balears les mesures i actuacions que està
portant a terme la Conselleria d'Educació del Govern balear
aquest curs 2011-12.

Palma, a 15 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Divendres dia 14 d'octubre va morir Laura Inés Pollán
Toledo, una de les representants més visibles de les Damas de
Blanco.

Les Damas de Blanco, organització de mares i esposes de
presos polítics, va sorgir arran de la Primavera Negra de 2003,
una onada repressiva contra líders del moviment dissident,
activistes de drets humans, periodistes i bibliotecaris
independents. Les dones, identificades per la seva habitual
vestimenta blanca, van transformar l'escena opositora de carrer
malgrat sofrir constants actes de fustigacions i atacs de forces
progovernamentals. Tots els diumenges assisteixen a una missa
a l'Església de Santa Rita, al barri de Miramar, i després marxen
pacíficament amb gladiols a les mans per la Cinquena
Avinguda.

En l'últim any les peticions de les Damas de Blanco i Pollán
van forçar el govern de Raúl Castro a negociar amb l'Església
Catòlica la llibertat dels últims 52 que quedaven a la presó, i a
altres 65 empresonats en diferents ocasions. Un dels excarcerats
va ser Maseda, el marit de Laura Pollán.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor de
Laura Pollán i les Damas de Blanco en la lluita per la llibertat
a Cuba.
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2. El Parlament de les Illes Balears entén necessari que el
Govern espanyol reclami al Govern cubà la fi de qualsevol
acció repressiva exercida contra la dissidència pacífica de la
República de Cuba.

3. El Parlament de les Illes Balears entén necessari que el
Govern espanyol traslladi a la Unió Europea la necessitat que
per part d'aquesta es reclami al Govern de Cuba el desplegament
de les mesures necessàries per garantir l'exercici de les llibertats
fonamentals de la persona i evitar així actes de repressió contra
la dissidència pacífica a l'illa.

Palma, a 18 de novembre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2827/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació
definitiva de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

Ib-salut ha aturat o suspès l'adjudicació definitiva de
l'ampliació de l'Hospital de Manacor?

Per resolució del director general d'ib-salut de dia 14 de
setembre de 2011 es renuncia a continuar amb el procediment
d'adjudicació de l'expedient de les obres de reforma i ampliació
de l'Hospital de Manacor.

S'ha notificat a tots els interessats i s'ha publicat la resolució
de renúncia al perfil del contractant d'ib-salut el dia 27 de
setembre de 2011 i al Diari Oficial de la Unió Europea de dia
3 d'octubre de 2011.

Es remet, adjunta, una còpia de la resolució de renúncia de
dia 14 de setembre de 2011.

Palma, 7 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

La resolució adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputats i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2841/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a funcions de
l'interlocutor amb les associacions de malalts. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre del 2011).

Quines funcions concretes té l'interlocutor directe per
atendre les associacions de malalts?

Les funcions són establir circuits de comunicació amb els
colAlegis professionals, les societats científiques i les
associacions de pacients.

Palma, 5 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2842/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a incompatibilitat
del coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre del 2011).

Té qualque incompatibilitat el coordinador municipal per
atendre tots els ajuntaments de les Illes Balears en les seves
necessitats en matèria sanitària?

L'establerta a la normativa aplicable (Llei 53/1984, de 26 de
setembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
comunitats autònomes).

Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2843/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a dedicació
exclusiva del coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

Té dedicació exclusiva per la seva tasca el coordinador
municipal per atendre tots els ajuntaments de les Illes Balears
en les seves necessitats en matèria sanitària?

L'establerta a la normativa aplicable al personal estatutari
(Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut).

Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2844/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a figura del
coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

És una figura de nova creació el coordinador municipal per
atendre tots els ajuntaments de les Illes Balears en les seves
necessitats en matèria sanitària?

Sí. És un encàrrec de gestió de funcions en origen. És una
comissió de serveis en atribució temporal de funcions (art. 8 de
la Llei 3/2007, aplicable subsidiàriament al personal estatutari).
És una figura que ha emprat el Servei de Salut en els darrers
anys, com en els casos del senyor Joan Serra Devecchi i del
senyor José Luis Ribes.
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Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2845/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribució del
coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

Quina retribució econòmica té el coordinador municipal
per atendre tots els ajuntaments de les Illes Balears en les
seves necessitats en matèria sanitària?

L'establerta a la Instrucció 1/2011, de retribucions del
personal estatutari del Servei de Salut.

Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2846/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a accés a
coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

Com es regula l'accés a ser coordinador municipal de l'ib-
salut?

És una comissió temporal de funcions (art. 8 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aplicable subsidiàriament al
personal estatutari). És una figura que ha utilitzat el Servei de
Salut en els darrers anys.

Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2847/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a funcions del
coordinador municipal de l'ib-salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

Quines funcions concretes té el coordinador municipal per
atendre tots els ajuntaments de les Illes Balears en les seves
necessitats en matèria sanitària?

Interlocutor de l'ib-salut amb els municipis en matèria
sanitària.

Palma, 6 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2857/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de
persones ateses per metges especialistes desplaçats. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

Durant el primer semestre de 2011 quantes persones han
estat ateses per especialistes mèdics desplaçats?

A Eivissa durant el primer semestre han estat ateses 493
persones per especialistes desplaçats.

Quant a Menorca, han estat ateses 99 persones.

Palma, 7 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 2860/11, 2861/11, 2862/11 i
2863/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a criteris dels desplaçaments i el pagament de
les despeses per assistència sanitària fora de la seva illa, a
criteris mèdics per als beneficiats dels desplaçaments entre
illes per a assistència mèdica, a decret de cobertura entre illes
per motiu de salut i a canvi en la cobertura de despeses pels
desplaçaments entre illes per motiu de salut. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre del 2011).

Quins nous criteris vol aplicar la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social per garantir els desplaçaments i el
pagament de les despeses que provoquen les persones que
precisen assistència sanitària fora de la seva illa de residència
i els seus acompanyants?

Quins criteris han establert perquè els metges decideixin
quins malalts es veuran beneficiats del conveni o l'acord signat
entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social o l'ib-
salut i la companyia aèria Mare Nostrum per facilitar els
desplaçaments de persones residents a Menorca, Eivissa i
Formentera cap a l'hospital de referència de les Illes Balears
i dels seus acompanyants per motiu de rebre atenció sanitària?

Vol la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
derogar el decret vigent per donar cobertura als
desplaçaments de persones residents, per motiu de salut, entre
les Illes i cap a la península?

En quin sentit vol canviar la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social el sistema de cobertura de les despeses pels
desplaçaments de persones residents, per motiu de salut, entre
les Illes i cap a la península?

La normativa vigent per la qual es regeix el Servei de Salut
és la següent:
• Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les

compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

• Ordre de la Conselleria de Salut i Consum de dia 13 de
juliol de 2004, per la qual es regulen les quanties de les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears, així com el procediment per a la
seva obtenció.

• Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica el
Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les
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compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

• Decret 42/2010, de 5 de març, que modifica el Decret
41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

Palma, 18 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2865/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a acord amb
l'associació AVIBA per desplaçaments entre illes per a atenció
sanitària. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

L'acord o conveni amb l'associació AVIBA per facilitar els
desplaçaments de persones residents a Menorca, Eivissa i
Formentera cap a l'hospital de referència de Balears i dels
seus acompanyants per motiu de rebre atenció sanitària, o des
de qualsevol illa a la península, ha estat denunciat o anulAlat?

Escrit del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, Josep Maria Pomar Reynés, de 15 de juny de 2011, a
la presidenta d'AVIBA, pel qual se li comunica la intenció del
Servei de Salut de denunciar l'acord de colAlaboració subscrit pel
Servei de Salut i AVIBA per mor d'incompliment de les
obligacions assumides.

Palma, 18 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2878/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a posada en marxa
del centre de salut de So Na Monda. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre del 2011).

Quan té previst la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social posar en servei el nou centre de salut de So Na Monda
d'Inca?

En relació amb la pregunta anterior, atès que consideram
immoral desaprofitar una infraestructura ja construïda, valoram
la possibilitat d'obrir el centre com a unitat bàsica de salut, amb
horari de 8.00 a 15.000 hores; a partir de l'hora de tancament,
l'atenció sanitària urgent estarà centralitzada al centre de salut
Es Blanquer, a Inca. Amb aquest model no cal incrementar els
recursos humans, i també es preveu que determinades consultes
externes de l'Hospital Comarcal d'Inca es puguin traslladar a
aquest centre, a fi de descongestionar la prestació hospitalària
i agilitar les llistes d'espera.

Palma, 7 d'octubre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2880/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera
de consultes externes per hospitals a data 30 de juny de 2011.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes per hospitals i per especialitats al dia 30 de juny de
2011?

Situació de les llistes d'espera de consultes externes per
hospitals i per especialitats, a dia 30 de juny de 2011.

Total

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 1.757 554 50,32

Cirurgia cardíaca 4 0 11,75

Cirurgia general i digestiva 1.175 46 21,83

Cirurgia pediàtrica 288 46 31,25

Cirurgia maxilAlofacial 290 17 25,82

Cirurgia toràcica 20 1 14,40

Cirurgia vascular 386 19 21,48

Dermatologia 4.888 427 26,01

Digestiu 1.438 85 26,61

Endocrinologia 772 41 22,94

Hematologia 407 69 33,93

Medicina interna 302 14 20.01

Nefrologia 381 110 51,94

Pneumologia 1.024 125 40,79

Neurocirurgia 252 35 31,81

Neurologia 1.950 430 40,49

Obstetrícia i ginecologia 1.203 106 29,78

Oftalmologia 10.133 2.152 43,05

Oncologia 54 0 7,48

Otorinolaringologia 5.067 1.205 43,97

Pediatria 1.289 239 34,37

Psiquiatria 204 76 61,69

Rehabilitació 2.282 352 32,65

Traumatologia 5.321 962 33,55

Reumatologia 625 11 21,09

Urologia 1.726 432 43,32

Radioteràpia 2 2 186,00

Total 43.233 7.556 36,64
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Hospital Universitari Son Espases

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 557 198 53,96

Cirurgia cardíaca 4 0 11,75

Cirurgia general i digestiva 489 37 29,67

Cirurgia pediàtrica 288 46 31,25

Cirurgia maxilAlofacial 223 17 28,69

Cirurgia toràcica 20 1 14,40

Cirurgia vascular 386 19 21,48

Dermatologia 2.077 161 30,01

Digestiu 428 53 36,96

Endocrinologia 257 21 24,26

Hematologia 212 57 41,59

Medicina interna 112 9 25,94

Nefrologia 133 19 40,97

Pneumologia 560 103 51,95

Neurocirurgia 251 35 31,82

Neurologia 850 174 42,35

Obstetrícia i ginecologia 205 12 23,28

Oftalmologia 4.066 761 42,16

Oncologia 32 0 11,41

Otorinolaringologia 1.810 715 57,78

Pediatria 700 205 43,27

Psiquiatria 83 60 108,59

Rehabilitació 246 12 18,76

Traumatologia 2.144 317 33,99

Reumatologia 198 10 30,65

Urologia 459 206 70,15

Radioteràpia 2 2 186,00

Total 16.792 3.250 40,48

Fundació Hospital Son Llàtzer

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 127 0 10,83

Cirurgia general i digestiva 168 0 9,10

Dermatologia 547 0 8,16

Digestiu 118 3 9,52

Endocrinologia 219 0 16,48

Hematologia 64 10 34,20

Medicina interna 65 2 21,51

Nefrologia 16 0 3,31

Pneumologia 220 1 25,77

Neurologia 311 0 19,71

Obstetrícia i ginecologia 92 0 7,75

Oftalmologia 172 4 10,45

Oncologia 16 0 2,25

Otorinolaringologia 698 114 43,05

Pediatria 248 21 2923

Psiquiatria 14 0 7,00

Rehabilitació 517 23 22,28

Reumatologia 211 1 16,88

Traumatologia 748 164 34,79

Urologia 126 0 11,00

Total 4.667 343 23,41

Fundació Hospital de Manacor

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 445 233 70,33

Cirurgia general i digestiva 34 0 4,65

Dermatologia 1.098 252 38,0

Digestiu 136 1 14,14

Endocrinologia 148 1 28,22

Hematologia 23 1 15,57

Medicina interna 23 2 19,39

Nefrologia 120 60 80,08

Pneumologia 128 18 32,05

Neurologia 416 200 620

Obstetrícia i ginecologia 154 0 9,41

Oftalmologia 1.002 13 24,37

Oncologia 1 0 0,00

Otorinolaringologia 511 75 34,13

Pediatria 127 0 5,59

Psiquiatria 5 1 56,60

Rehabilitació 34 0 5,59

Reumatologia 25 0 6,08

Traumatologia 1.263 461 48,92

Urologia 491 209 54,15

Total 6.184 1.527 41,08

Hospital Comarcal d'Inca

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 371 118 53,36

Cirurgia general i digestiva 249 9 30,01

Dermatologia 315 2 11,29

Digestiu 262 12 27,33

Endocrinologia 24 1 20,79

Hematologia 41 1 30,83

Medicina interna 19 0 6,53
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Nefrologia 12 0 20,25

Pneumologia 21 2 21,24

Neurologia 88 3 26,03

Obstetrícia i ginecologia 226 91 77,46

Oftalmologia 1.635 149 29,73

Otorinolaringologia 612 123 35,94

Pediatria 69 7 23,36

Psiquiatria 11 7 71,36

Rehabilitació 819 252 47,31

Reumatologia 47 0 17,30

Traumatologia 273 0 15,73

Urologia 244 0 26,41

Total 5.338 777 34,41

Hospital Mateu Orfila

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 37 2 16,89

Cirurgia general i digestiva 103 0 9,11

Cirurgia maxilAlofacial 11 0 8,82

Dermatologia 224 0 11,34

Digestiu 68 0 9,87

Endocrinologia 90 17 32,78

Hematologia 31 0 21,39

Medicina interna 36 1 18,08

Nefrologia 63 24 51,19

Pneumologia 21 1 23,33

Neurologia 159 52 46,74

Obstetrícia i ginecologia 228 2 19,96

Oftalmologia 2.022 1.204 80,73

Oncologia 4 0 0,75

Otorinolaringologia 317 22 30,89

Pediatria 36 1 14,28

Psiquiatria 38 1 27,50

Rehabilitació 492 65 35,38

Reumatologia 97 0 18,45

Traumatologia 155 10 19,88

Urologia 111 0 18,31

Total 4.343 1.402 51,52

Hospital Can Misses

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cardiologia 169 3 28,17

Cirurgia general i digestiva 131 0 7,97

Cirurgia maxilAlofacial 56 0 17,73

Dermatologia 264 4 24,43

Digestiu 288 7 27,30

Endocrinologia 33 0 3,85

Hematologia 35 0 14,57

Medicina interna 42 0 11,64

Nefrologia 37 7 32,68

Pneumologia 73 0 26,21

Neurocirurgia 1 0 29,00

Neurologia 88 0 8,93

Obstetrícia i ginecologia 260 1 24,54

Oftalmologia 766 0 23,73

Oncologia 1 0 -

Otorinolaringologia 784 139 36,58

Pediatria 109 5 23,79

Psiquiatria 41 0 5,59

Rehabilitació 155 0 11,52

Reumatologia 47 0 17,00

Traumatologia 543 14 29,90

Urologia 173 14 26,90

Total 4.096 186 23,85

Hospital de Formentera

LECC +60 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 1 0 0

Dermatologia 59 1 23,20

Hematologia 1 0 7,00

Medicina interna 5 0 6,20

Obstetrícia i ginecologia 38 0 11,95

Oftalmologia 65 0 21,29

Otorinolaringologia 41 11 36,56

Psiquiatria 12 7 94,33

Rehabilitació 19 0 12,79

Traumatologia 20 0 7,50

Total 261 19 24,17

Palma, 27 de setembre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2882/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi per hospitals a data 30 de juny de 2011.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi per hospitals i per especialitats al dia 30 de juny de
2011?

Situació de les llistes d'espera de proves de diagnosi per
hospitals i per especialitats, a dia 30 de juny de 2011.

Total

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 6.341 1.438 47,04

Mamografia 2.099 1.052 108,73

Radiologia convencional 9.352 3.039 75,95

Ressonància magnètica 1.420 197 37,98

TAC 1.832 569 60,23

Total 21.044 6.295 66,58

Hospital Universitari Son Espases

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 3.043 852 49,61

Mamografia 508 189 104,73

Radiologia convencional 3.345 640 44,49

Ressonància magnètica 181 41 53,29

TAC 233 41 35,31

Total 7.310 1.763 50,74

Fundació Hospital Son Llàtzer

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 1.072 12 20,95

Mamografia 181 9 20,47

Radiologia convencional 3.260 1.237 107,57

Ressonància magnètica 58 0 16,28

TAC 140 0 12,66

Total 4.711 1.258 80,57

Fundació Hospital de Manacor

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 802 213 68,97

Mamografia 1.005 768 152,19

Radiologia convencional 159 28 54,23

Ressonància magnètica 159 3 8,50

TAC 594 251 83,51

Total 2.719 1.263 98,51

Hospital Comarcal d'Inca

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 205 14 24,26

Mamografia 111 6 27,15

Radiologia convencional 1.165 561 105,81

Ressonància magnètica 556 124 57,72

TAC 166 55 78,28

Total 2.203 760 80,04

Hospital Mateu Orfila

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 842 344 70,62

Mamografia 227 78 62,89

Radiologia convencional 1.238 570 62,66

Ressonància magnètica 390 29 22,95

TAC 567 222 63,67

Total 3.264 1.243 60,16

Hospital Can Misses

LECC +60 dies Demora
mitjana

Ecografia 377 3 13,51

Mamografia 65 2 16,51

Radiologia convencional 180 3 7,33

Ressonància magnètica 76 0 12,39

TAC 132 0 12,39

Total 830 8 12,12

Hospital de Formentera

LECC +60 dies Demora
mitjana

Mamografia 2 0 2,00

Radiologia convencional 5 0 4,40

Total 7 0 3,71

Palma, 27 de setembre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2883/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a llistes d'espera
quirúrgica per hospitals a data 30 de juny de 2011. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre del 2011).

Quina és la situació de les llistes d'espera quirúrgica per
hospitals i per especialitats al dia 30 de juny de 2011?
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Situació de les llistes d'espera quirúrgica per hospitals i per
especialitats, a dia 30 de juny de 2011.

Total

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia vascular 133 0 27,12

Aparell digestiu 1 0 6,00

Cirurgia cardíaca 39 0 17,97

Cirurgia general i digestiva 2.487 0 54,63

Cirurgia maxilAlofacial 351 0 48,10

Cirurgia pediàtrica 220 0 34,06

Cirurgia plàstica 260 0 48,74

Cirurgia toràcica 36 0 33,64

Dermatologia 310 0 37,85

Neurocirurgia 89 0 61,47

Obstetrícia i ginecologia 506 0 34,21

Oftalmologia 2.364 0 51,18

Otorinolaringologia 1.285 0 62,81

Traumatologia 3.718 0 60,44

Urologia 846 0 56,33

Total 12.645 0 54,32

Hospital Universitari Son Espases

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia vascular 133 0 27,12

Cirurgia cardíaca 39 0 17,97

Cirurgia general i digestiva 793 0 55,29

Cirurgia maxilAlofacial 175 0 61,52

Cirurgia pediàtrica 220 0 34,06

Cirurgia plàstica 260 0 48,74

Cirurgia toràcica 36 0 33,64

Dermatologia 28 0 35,04

Neurocirurgia 89 0 61,47

Obstetrícia i ginecologia 88 0 25,13

Oftalmologia 543 0 39,69

Otorinolaringologia 454 0 63,76

Traumatologia 1.170 0 70,51

Urologia 160 0 49,81

Total 4.188 0 54,90

Fundació Hospital Son Llàtzer

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 516 0 44,82

Dermatologia 98 0 38,51

Obstetrícia i ginecologia 200 0 39,50

Oftalmologia 779 0 61,36

Otorinolaringologia 292 0 58,86

Traumatologia 547 0 52,10

Urologia 221 0 52,76

Total 2.653 0 52,75

Fundació Hospital de Manacor

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Aparell digestiu 1 0 6,00

Cirurgia general i digestiva 458 0 75,21

Dermatologia 111 0 44,64

Obstetrícia i ginecologia 58 0 35,43

Oftalmologia 293 0 64,98

Otorinolaringologia 160 0 77,54

Traumatologia 384 0 64,47

Urologia 101 0 51,85

Total 1.566 0 65,71

Hospital Comarcal d'Inca

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 290 0 65,01

Dermatologia 73 0 27,74

Obstetrícia i ginecologia 68 0 32,76

Oftalmologia 233 0 43,06

Otorinolaringologia 172 0 71,45

Traumatologia 457 0 60,96

Urologia 125 0 69,15

Total 1.418 0 57,78

Hospital Mateu Orfila

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 150 0 49,53

Cirurgia maxilAlofacial 36 0 10,58

Obstetrícia i ginecologia 45 0 38,22

Oftalmologia 230 0 45,93

Otorinolaringologia 132 0 55,98

Traumatologia 413 0 60,61

Urologia 72 0 52,13

Total 1.078 0 52,20

Hospital Can Misses

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 206 0 32,08

Cirurgia maxilAlofacial 140 0 40,97

Obstetrícia i ginecologia 47 0 25,47
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Oftalmologia 241 0 47,07

Otorinolaringologia 75 0 33,19

Traumatologia 249 0 67,58

Urologia 167 0 62,22

Total 1.125 0 48,47

Hospital de Formentera

LEQ >180 dies Demora
mitjana

Cirurgia general i digestiva 7 0 18,71

Traumatologia 4 0 36,25

Total 11 0 25,09

Palma, 27 de setembre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2884/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a renúncies OPO
Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre del
2011).

Des del 2009 la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social desenvolupa una oferta pública d'ocupació (OPO). A
aquesta OPO li ha estat aplicat el Decret 24/2009, pel qual es
regula l'exigència de coneixements en llengua catalana en els
procediments selectius d'accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball en el
sector públic sanitari de les Illes Balears. Quantes persones
han renunciat a la seva plaça, obtinguda per l'anterior
esmentat procediment, per mancances en coneixements en
llengua catalana? Especificau l'especialitat mèdica, les
diplomades d'infermeria i les seves especialitats.

Cap persona de les que han pres possessió de la plaça
adjudicada, derivada dels sistemes selectius que desenvolupen
les OPO dels anys 2008, 2009 i 2010, no ha renunciat a la seva
plaça per mancances en coneixements en llengua catalana.

Palma, 30 de setembre del 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2885/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relacions OPO
Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Des de 2009 la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social desenvolupa una Oferta Pública d'Ocupació (OPO).
Aquesta OPO ha estat aplicada al Decret 29/2009, pel que es
regula l'exigència de coneixements en llengua catalana en els
procediments selectius d'accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball en el
sector públic sanitari de les Illes Balears. Quines categories

professionals i quants professionals hi han participat.
Especificar per categories professionals i també per
especialitats mèdiques. De cada categoria professional i
especialitat mèdica, especificar oferta de places, persones
inscrites en el procediment, persones presentades a l'examen
i persones que han accedit a la seva plaça.

Processos convocats, places ofertes, persones inscrites en
cada procediment, opositors que es varen presentar i opositors
que han pres possessió de la seva plaça una vegada acabat el
procés.

Categories Places OPO
convocades

SolAlicituds
presentades

Opositors
presentats

Personal
incorpor
a

FEA
Anestesiologia i
reanimació 34 58 36 No

FEA Cirurg. gral
i aparell digestiu 29 33 29 No

FEA Farmàcia
hospitalària 17 33 26 No

FEA Medicina
interna 27 52 37 No

FEA Pediatria 31 41 36 No

FEA Psquiat. (*) 29 36 33 29

FEA Radiodiagn. 16 21 18 No

FEA Traumat. i
cirurg. ortopèd. 23 32 28 No

FEA Obstetrícia
i ginecologia 28 33 29 No

FEA Oftalmol. 15 44 25 No

FEA Oncologia
mèdica 11 12 10 No

FEA
Otorrinolaring. 9 19 18 No

FEA Urologia 10 13 10 No

Metge de família
en EAP (*) 160 542 422 No

Metge urgència
hospitalària 56 99 95 No

Metge urgència o
atenció primària 82 160 137 No

Metge  pediat.
pueric. d'àrea i
en EAP (*) 66 50 39 No

Tècnic de salut
pública 2 4 3 No

Tècnic superior
(funció admin.) 32 140 70 No

ATS / DUI (*) 806 2.723 2.461 806

Comare (*) 26 62 55 26

Fisioterap. (*) 42 374 324 42

Grup de gestió
(funció admin.) 50 378 158 No

Infermer/a
urgència en AP 55 805 536 No

Grup administ. 66 1.269 662 No
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Auxiliar
infermeria (*) 440 2.117 1.955 440

Grup auxiliar
administratiu (*) 357 3.768 2.543 357

Zelador (*) 185 2.193 1.802 185

(*) Procés finalitzat

Palma, 2 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2938/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conferència de la
rectora de la UIB. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quins motius van fer que ni el conseller ni cap altre
membre del seu equip, assistissin a la conferència de la rectora
de la UIB el passat 6 de setembre de 2011?

En primer lloc no es va rebre cap invitació al respecte.
En segon lloc el mateix dia i pràcticament a la mateixa hora

es constituïa el Patronat del Conservatori Superior de Música,
amb temes importants com ara el nomenament de la nova
gerent.

Després de la reunió del patronat, el conseller, el director
general d'Universitats, i altres responsables de la conselleria es
van haver de reunir amb la gerent. Tot i altres així, el director
general va posar-se en contacte amb la pròpia rectora per
explicar-li que la seva presència era impossible. La rectora ho
entengué perfectament.

Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2939/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
professors contractats al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Quants professors i professores ha contractat la
Conselleria d'Educació en el present curs escolar?

A l'inici d'aquest curs escolar 2011-2012 s'han contractat
11.366 docents (funcionaris de carrera i interins).

Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2941/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
professors contractats al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Quants professors i professores hi havia contractats en el
curs 2010-2011 a la xarxa de centres educatius públics?

A l'inici del curs escolar 2010-2011 hi havia contractats
11.331 docents (funcionaris de carrera i interins).

Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2945/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
substitucions de baixes i jubilacions. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Com s'aplicarà al personal dels centres educatius les
declaracions fetes pel Govern en relació a què no es
substituiran les baixes per malaltia i per jubilació?

En compliment de l'Acord de Consell de Govern de 27 de
setembre de 2011, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats preparà una sèrie de mesures per reduir el dèficit
públic en relació amb la suspensió del nomenament de personal
funcionari docent interí i de la contractació de personal laboral
temporal docent al servei de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Aquestes mesures estan
especialment dirigides a aconseguir, mitjançant una
optimització dels recursos educatius, el conseqüent estalvi
econòmic, tot això per garantir un sistema educatiu sostenible.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2993/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Relació dels càrrecs directius nomenats des de juny  a
setembre (ambdós inclosos) de l'any 2011 a la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears.

L'únic càrrec directiu remunerat nomenat a la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears és el seu president, el Sr. José
Carlos Caballero Rubiato.
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Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 3022/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

Quines ajudes té previst adjudicar la conselleria a les
organitzacions professionals agràries durant aquest any 2011?

Les ajudes corresponents a OPAS, ja estan adjudicades a la
data de la pregunta, per tant, no es preveu adjudicar-ne d'altres
enguany.

Palma, 17 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 3026/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Festival de
Música de Pollença. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quin ha estat el nombre total d'assistents al Festival de
Música de Pollença?

4.500 persones aproximadament.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 3027/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a festivals de
música d'estiu. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

En quins festival de música d'estiu ha participat el Govern
de les Illes Balears?

-Literatum. Fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre.
-Mercat de Música Viva de Vic.
-Poparb.
-Cicle de Dansa, Teatre i Música de les Illes Balears. Espai

Mallorca de Barcelona.
-Circuit entre illes. Intercanvi d'artistes entre illes.
-Artista de l'any 2011. Joan Valent.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3028/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Festival de
Música de Joventuts Musicals de Ciutadella. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Quin ha estat el nombre total d'assistents al Festival de
Música de  Joventuts Musicals de Ciutadella?

Uns 3.000 espectadors aproximadament.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 3029/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a accions
portades a terme fins al moment de les previstes a les
disposicions transitòries de la Llei 3/2011. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Quines accions s'han portat a terme fins al moment de les
previstes a les disposicions transitòries de la Llei 3/2011, de 25
de març, de delegació de competències al Consell Insular de
Menorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l'administració de la caib en relació amb el
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de
Maó, institucions culturals de titularitat estatal?

"Disposició transitòria primera
1. El Consell Insular de Menorca se subroga en la posició
que té 1'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en els contractes en curs d'execució dels quals és
titular la Conselleria d'Educació i Cultura que es detallen en
l'annex 5.
2. Llevat dels contractes a què es refereix l'apartat l
d'aquesta disposició, els drets i les obligacions dels quals
assumeix el Consell Insular de Menorca en virtut de la
subrogació esmentada, íntegrament i amb plenitud d'efectes,
en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei no hi haurà altres
contractes vigents vinculats a les competències de gestió
delegades.
No obstant això, si, per qualsevol circumstància, entre el dia
d'entrada en vigor d'aquesta llei i la data en què sigui
efectiva es formalitzen nous contractes seran responsabilitat
de la comunitat autònoma fins que s'extingeixen.
3. La subrogació a què es refereix aquesta disposició no
abasta en cap cas l'àmbit de la gestió del personal inclòs en
aquesta delegació de competències."

• S'ha passat còpia dels contractes al Consell de Menorca
perquè es pugui subrogar (seguretat, neteja i lloguer).

Disposició transitòria quarta
1. Per assegurar una transició de responsabilitats eficaç entre
administracions en la gestió de les institucions culturals a
què es refereix aquesta llei, una comissió tècnica integrada
per la secretària general de la Conselleria d'Educació i
Cultura i el director general de Cultura, ambdós en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
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i el director insular de Cultura, la cap de servei de Patrimoni
Històric i la coordinadora de Biblioteques, en representació
del Consel1 Insular de Menorca que, juntament amb el
director conservador del Museu de Menorca i el director de
la Biblioteca Pública i de l'Arxiu Històric de Maó, han de
certificar, de la manera que determinin de comú acord i en
el termini màxim de quatre mesos des de la data d'efectivitat
d'aquesta llei, el corresponent inventari general existent en
aquella data tant dels béns mobles que formen les
colAleccions arqueològiques, de belles arts i etnològiques del
Museu de Menorca, com dels fons que integren el catàleg
general, fons antics, incunables i manuscrits de la Biblioteca
Pública i de les unitats de les diferents seccions de l'Arxiu
Històric.
2. La comissió tècnica esmentada en l'apartat  anterior també
s'ha d'encarregar d'elaborar l'inventari de la resta de béns
mobles que, amb independència de la seva titularitat
dominical, queden afectes temporalment i de manera
instrumental al Consell Insular de Menorca per a la gestió
que aquest ens, com a administració delegada. ha de fer de
les institucions culturals a què es refereix aquesta llei.
Aquest inventari, que s'ha d'especificar a l'acta de lliurament
que han de formalitzar els membres de la comissió tècnica
esmentada, en un termini màxim de quatre mesos des de la
data d'efectivitat de la delegació, ha de contenir el mobiliari,
els instruments, els equipaments tècnics, els equipaments
informàtics i la resta de recursos posats a disposició del
Consell Insular de Menorca, tot indicant el seu estat.

• S'ha constituït la Comissió Tècnica, el passat 7/10/2011 al
Consell Insular de Menorca.

Disposició transitòria cinquena
Tres mesos abans de la data d'efectivitat de la delegació, el
Govern Balcar lliurarà al Consell Insular de Menorca
l'auditoria sobre el Museu de Menorca, en la qual s'indiqui
l'estat de les colAleccions i es determini quines han estat
afectades per la manca d'aire condicionat, tal i com va
acordar el Parlament de les Illes Balears.

• S'ha solAlicitat l'informe a què fa referència i s'ha lliurat al
Consell Insular de Menorca amb data 16 de setembre de
2011.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3030/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a festivals de
música de Joventuts Musicals de Maó. (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

Quin ha estat el nombre total d'assistents al Festival de
Música de Joventuts de Maó?

3.500 persones aproximadament.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 3031/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a imatge del
President. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Considera el Sr. President del Govern que en temps tan
difícils com els presents, resulta encoratjador per als ciutadans
la imatge del seu president jugant a golf?

El golf és, sens dubte, un esport que ens pot ajudar a atreure
turisme d'hivern, perquè la temporada alta del turisme d'aquesta
classe es centre entre setembre i abril. Les Illes Balears compten
amb un total de 25 clubs d'alt nivell, 22 a Mallorca, 2 a Eivissa
i 1 a Menorca. La despesa mitjana d'un golfista és d'uns 400
euros per dia, molt per damunt dels 97 euros de mitjana que
aporta qualsevol altre visitant. Sens dubte és un valor de la
nostra oferta turística.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 3040/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió posada
en funcionament Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social que es posarà en funcionament el nou Hospital de Can
Misses?

La previsió de la posada en funcionament, amb la
planificació actual a data d'avui, és la recollida del document
firmat el 17 de maig de 2011, en el que es recull la nova
programació resultant dels acords subscrits entre l'administració
i l'empresa concessionària. En aquest document es recull com a
data el 14 de novembre de 2012, 3 mesos després de la data
prevista inicialment.

Palma, 7 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 3041/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a possible
desproveïment de medicaments. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Quins escenaris contemplen els serveis jurídics de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per evitar un
possible desproveïment de medicaments, donat que el Govern
del Partit Popular no fa front a les despeses de medicaments
des de juny de 2011?

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Servei
de Salut tenen establert un canal de comunicació continu amb
les empreses proveïdores de medicaments, per garantir el



832 BOPIB núm. 23 -  25 de novembre de 2011

normal subministrament i distribució de medicaments als
nostres centres, per tal que les actuals dificultats econòmiques
no afectin en cap moment a l'atenció als malalts.

Palma, 30 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 3042/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió trasllat
consultes externes Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Quina és la data prevista pel trasllat i posada en
funcionament de les consultes externes al nou Hospital de Can
Misses?

No abans de la comprovació del HITO I, i sempre i quan que
el desenvolupament organitzatiu assistencial vinculat al projecte
pugui garantir la seguretat en la prestació de l'atenció sanitària.

Palma, 7 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 3043/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius
ajornament trasllat consultes externes Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quins són els motius de l'ajornament del trasllat de les
consultes externes al nou Hospital de Can Misses, previst juliol
de 2011?

A data d'avui no s'han reunit tots els requisits legals
necessaris, descrits a la Llei de contractes, per a la comprovació
del HITO I, condició prèvia al trasllat dels serveis de consultes
externes.

Palma, 7 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 3044/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius a causa
del cessament del gerent de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).

Quina és la causa del cessament del gerent de l'Hospital
d'Inca, Sr. Álvarez?

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
AJ)

A la pregunta RGE núm. 3045/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cànon de
construcció de l'edifici de consultes externes Hospital de Can
Misses. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Manté la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social el
compromís de pagament del cànon variable per a la
construcció de l'edifici nou de consultes externes al Nou
Hospital de Can Misses, des de juliol del 2011?

La clàusula 49.7.1.b del plec de clàusules administratives
particulars, estableix que les quantitats que l'administració ha de
satisfer al concessionari per mitjà del cànon variable com a
contraprestació per la prestació dels serveis es començaran a
meritar a partir de la data definitiva d'inici de la prestació dels
servies no clínics dins un termini màxim de dos mesos,
comptadors des de la data en què l'administració aprovi l'acta de
comprovació de l'obra, segons el que estableix la clàusula 46.2.

No obstant això, fins que no es posin a disposició les obres
de remodelació de l'Hospital de Can Misses (fita IV), l'import
meritat per la prestació dels serveis no clínics en les
infraestructures sanitàries, es determinarà com el valor mínim
entre el valor que correspongui a cada posada a disposició
parcial de la infraestructura i l'import màxim per la prestació
dels serveis establert en el punt 8 e l'estudi de viabilitat
economicofinancera.

L'administració acordarà amb el concessionari l'inici de la
retribució de cada servei, depenent de la planificació de la
posada en funcionament de les noves infraestructures en el
termini esmentat que proposi el concessionari en el
cronoprograma d'actuació descrit en la clàusula 46.1 del plec.

Tot això hi serà aplicable, llevat que el retard en l'inici de la
prestació dels serveis fos degut a causes imputables al
concessionari; en aquest cas no seria procedent la meritació de
les quantitats fins que el concessionari comenci la prestació dels
serveis no clínics que són l'objecte del contracte.

En conseqüència, tenint en compte que no s'ha aprovat l'acta
de comprovació, encara no ha començat el termini màxim de
dos mesos perquè el concessionari posi en funcionament els
serveis.

Palma, 15 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 3046/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prestació
sanitària als turistes. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).

Quines de les prestacions sanitàries que es donen als
turistes que ens visiten té previst revisar la Conselleria de
Salut?

Segons les declaracions a què es refereix la pregunta, no es
pretenen revisar les prestacions sanitàries que es donen als
turistes i que s'ajusten als serveis que preveu la cartera de
serveis del Sistema Nacional de Salut. Sí que es pretén millorar
l'eficiència d'aquestes prestacions, bàsicament en tres línies
d'actuació: revisar les tarifes de preus que s'hi han d'aplicar
apujar-les fins on es pugui per intentar equiparar-les amb les
que s'apliquen a les persones de la nostra comunitat autònoma
que són ateses a l'estranger; augmentar la implicació dels
professionals sanitaris a l'hora d'identificar adequadament les
atencions que s'han de facturar i traslladar les factures al sistema
d'informació pertinent per aconseguir cobrar-les i finalment,
prendre les mesures adequades per identificar les activitats
relacionades amb l'anomenat "turisme sanitari", perquè es pugui
controlar, intervenir-hi i fins i tot denunciar, perquè entenem
que és un ús pervers de les bondats de la gratuïtat de l'accés a
les prestacions del nostre sistema sanitari.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 3047/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inici del cànon
variable de l'edifici de consultes externes de l'Hospital Can
Misses. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quan comença la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social el pagament del cànon variable per a la construcció de
l'edifici nou de consultes externes al nou Hospital de Can
Misses?

D'acord amb el que estableix el plec de clàusules
administratives, "una vegada aprovada l'acta de comprovació de
les obres corresponents a la primera fita (conclusió de les
consultes externes i del centre de salut de Sant Josep de Sa
Talaia), el concessionari començarà a prestar els serveis no
clínics que són l'objecte del contracte. 

L'aprovació de l'acta de comprovació de les obres
corresponents a la primera fita (acabament de les consultes
externes i del CS Sant Josep de Sa Talaia) inclourà
expressament l'autorització per posar en funcionament ambdós
edificis i començar l'explotació dels serveis no clínics que són
l'objecte de la concessió.

El concessionari tendrà dret a rebre el cànon variable, en la
part que li correspongui, a mesura que comenci a gestionar els
diferents serveis no clínics a les noves infraestructures
sanitàries.

Les quantitats que l'Administració ha de satisfer al
concessionari per mitjà del cànon variable en contraprestació a
la posada a disposició de les noves obres públiques i a la

prestació dels serveis es començaran a meritar en les dates
següents: en el cas de prestació dels serveis no clínics que són
l'objecte del contracte, el cànon variable es meritarà a partir de
la data de l'inici efectiu de la prestació de serveis no clínics, dins
del termini màxim de dos mesos des de l'aprovació de l'acta de
comprovació de l'obra a càrrec de l'Administració".

Palma, 7 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 3048/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a augment
d'ingressos per la revisió de prestacions sanitàries a turistes.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quin és l'augment d'ingressos que espera obtenir la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social amb la revisió
de les prestacions sanitàries que es donen als turistes que ens
visiten?

L'augment dels ingressos per atenció sanitària als turistes
(estrangers en estada temporal a la nostra comunitat) està
condicionat per l'evolució del nombre de turistes que vénen a la
comunitat, el temps d'estada, l'edat, etc., factors que
condicionen el nombre i el tipus d'assistències que requereixen,
Per aconseguir aquest augment, no s'ha de deixar de facturar cap
assistència facturable i s'ha de fer a unes tarifes ajustades al
màxim al cost real que representa cada assistència per al sistema
sanitari públic. Amb aquestes línies de feina, esperam no deixar
de facturar el que, segons la normativa, es pot i s'ha de facturar,
i continuar incrementant els ingressos per aquest concepte (que,
a la pràctica, arriben a la nostra comunitat a través del Fons de
Cohesió Sanitària).

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 3059/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
eliminació de vols entre Eivissa i Menorca i Madrid. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quines actuacions ha dut a terme la Direcció General de
Ports i Aeropors en relació amb l'eliminació dels vols entre
Madrid i Eivissa i Menorca?

Davant la decisió de la companyia Air Nostrum d’eliminar
els vols entre Madrid i Eivissa i Menorca s’han realitzat les
actuacions següents:
1. S’han realitzant les gestions oportunes per tal de comprovar

la veracitat que el Govern de les Illes Balears del pacte de
la passada legislativa havia ofert l’any 2010 al voltant d’1,7
milions d’euros a la companyia aèria Air Nostrum amb la
finalitat d’aconseguir que no se suprimís, ja el 2010, la ruta
de Menorca i Eivissa amb Madrid, rutes on, tant les
aeronaus com les tripulacions passaven la nit a les illes per
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tal de tenir la possibilitat de tenir un vol amb destinació
Madrid a primera hora del matí.

2. S’han realitat les gestions oportunes per tal de conèixer per
què el Govern de les Illes Balears del pacte d’aquesta
passada legislatura finalment no lliurà la quantitat promesa
d’1,7 milions d’euros a la companyia Air Nostrum.

3. S’han realitzat les gestions oportunes per conèixer per què
el Govern de les Illes Balears del pacte de la passada
legislatura finalment no va fer pública la decisió de la
companyia aèria Air Nostrum de suprimir la ruta de
Menorca i Eivissa amb Madrid, que fou presa a principis de
l’any 2011 i així és comunicà en aquestes dates al Govern.

4. L’actual Direcció General de Ports i Aeroports ha realitzat,
entre d’altres, les actuacions següents:
• S’han mantingut diverses reunions amb el director

general d’Air Nostrum, Sr. Miguel Ángel Falcón,
concretament tres reunions a nivell de la direcció
general per tal de conèixer els detalls d’aquesta decisió
de l’aerolínia, i ens hem trobat que la decisió ja havia
estat presa i era ferma; una reunió, a nivell de
Presidència del Govern, amb el director general d’Air
Nostrum i altres representants de línies aèries que
operen a les illes, amb l’assistència del president del
Govern i del director general al Fòrum Illa del Rei de
Menorca, on es pogué tractar de bell nou el tema amb el
director general d’Air Nostrum.

• S’han mantingut reunions amb:
• Plataforma “El Transport aeri ofega

Menorca” (3 reunions).
• El conseller de Mobilitat del

Consell Insular de Menorca, amb
contacte pràcticament diari amb la
direcció general, per tal de mirar si
altres línies aèries podrien estar
interessades a donar serveis en
aquestes rutes.

• La consellera del Consell insular
d’Eivissa.

• S’ha pres la decisió d’impulsar la declaració d’OSP dels
vols Illes-Península.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 3061/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
eliminació de vols entre Eivissa i Menorca i Madrid. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quines actuacions ha dut a terme la Direcció General de
Ports i Aeroports en relació amb l'eliminació dels vols entre
Madrid i Eivissa i Menorca?

En relació a la pregunta formulada, informam que:
1. Li consta que dia 21 de novembre de 2003 el Consell de

Ministres aprovà u acord pel qual es declaraven OSP
(obligacions de servei públic) les rutes aèries entre les illes
de Balears. Aquesta declaració es realitzà a instàncies d'una
iniciativa parlamentària i política del Partit Popular.

2. La CAIB participa a través de les reunions de la denominada
Comissió Mixta de transport aeri, que se celebra dos cop

l'any per tal d'analitzar el compliment de l'OSP i els
principals problemes del transport aeri a les nostres illes.

3. Dia 6 d'octubre està previst que tengui lloc la segona reunió
anual de la Comissió Mixta de transport aeri, reunió en la
qual el Ministeri de Foment facilita a la comunitat autònoma
les dades concretes del funcionament de l'OSP balear
interinsular. Serà aleshores quan el ministeri ens faciliti:
• La informació de l'evolució del trànsit 2010 i 2011.
• La programació de la temporada d'hivern 2011/2012.
• Els ingressos mitjans de les companyies.
• La qualitat del servei el 2010.
• D'altres dades d'interès.
Un cop tenguem aquestes dades podrem conèixer l'estat real

de l'OSP balear interinsular.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 3063/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
de l'interlocutor. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quina retribució té l'actual interlocutor per a les
associacions de malalts?

Tindrà la retribució econòmica corresponen 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
AQ)

A la pregunta RGE núm. 3064/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a personal
a càrrec de l'interlocutor. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

Té l'actual interlocutor per a les associacions de malalts,
personal subaltern al seu càrrec?

No.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 3065/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a normativa
de l'interlocutor de salut. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

En quina normativa es basa el nomenament de
l'interlocutor que té com a funcions "establir circuits de
comunicació amb els colAlegis professionals, les societats
científiques i les associacions de malalts" segons resposta del
Govern a la pregunta RGE núm. 2169/2011?

És una encomanda de funcions en origen, com una comissió
de serveis en atribució temporal de funcions, article 88 de la
Llei de funció pública de la CAlB, que s'aplica subsidiàriament
al personal estatutari. Figura que ve utilitzant el Servei de salut
des de fa anys.

Palma, 5 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 3067/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dedicació
exclusiva de l'interlocutor. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).

Té dedicació exclusiva l'actual interlocutor per a les
associacions de malalts?

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
AT)

A la pregunta RGE núm. 3069/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reducció de vols. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Com valora el conseller de Turisme i Esports l'anunci de la
companyia Air Berlin de reduir en un 20% els vols amb origen
i destinació a l'aeroport de Palma?

Sempre és una mala notícia que una aerolínia, qualsevol,
deixi d'operar rutes i freqüències amb origen i/o destinació a les
nostres illes.

Dit això, cal destacar que la mateixa companyia ha indicat
que això és així a causa, entre d'altres, del fet de la pujada de
taxes de trànsit aeri a Alemanya i al preu del combustible.

Per això es fa necessari que, davant decisions concretes de
les companyies aèries, no es perdi una perspectiva global. Com
molt bé sap, segons les dades publicades per Aena Aeropuertos,
SA, el nombre de viatgers que han passat pels nostres tres
aeroports aquesta temporada ha augmentat en relació amb la
temporada passada. L'acumulat anual, a agost de 2011, és el
següent:

• Palma: 16.148.513 pax (+8,1% respecte de 2010).
• Eivissa: 1.136.135 pax (+11,4% respecte del 2010).
• Menorca: 1.923,064 pax (+4,1% respecte de 2010).
A més l'aerolínia Jet2.com ha fet pública la seva decisió

d'incrementar els vols amb aquestes illes de cara al propers
hivern, i passa de 56 vols setmanals a 60. També sabem que les
aerolínies de low cost han portat cap a Palma un total de 4,5
milions de passatgers, un 11% més respecte de l'any anterior
fins al mes d'agost d'enguany. Cal destacar igualment que Iberia
ha decidit reprendre amb els seus avions les rutes de la
península amb Palma, per la qual cosa serà present amb els seus
avions a Mallorca.

Finalment, li he de dir que el Govern segueix molt de prop
qualsevol tipus de canvi que es pugui produir en el sector, sense
descartar qualsevol tipus d'actuació tendent a salvaguardar la
connectivitat dels residents de les illes amb la península i
l'estranger, així com la millora de les connexions i freqüències
que faci que les illes continuïn sent destinació preferent de
turistes.

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

Ordre de Publicació
AU)

A les preguntes RGE núm. 3081/11 a 3084/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a Menorca
tot l'any (I a IV). (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

Quina és la situació de la partida pressupostària de 2011
que gestiona la Conselleria de Turisme destinada al programa
"Menorca tot l'any"? Preveu la conselleria mantenir-hi la
mateixa aportació de 225.000 euros? En quina data es feu
efectiva la transferència econòmica al Consell de Menorca
referida a aquest programa? Té previst el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Turisme, continuar
donant suport a aquest programa el 2012?

Ni l'actual Conselleria de Turisme ni la seva antecessora
(Turisme i Treball) no han tengut mai una partida pressupostària
destinada al programa "Menorca tot l'any", almenys des de
l'exercici pressupostari de 2003. Així mateix, les previsions
pressupostàries per al proper exercici de 2012 continuen sent les
mateixes.

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

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 3095/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mediació
laboral amb Air Europa. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre
de 2011).

Quines són les actuacions que ha fet o pensa fer el Govern
de les Illes Balears en l'exercici de la seva responsabilitat de
mediació laboral en el conflicte declarat en l'empresa Air
Europa?
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Per mitjà del Reial Decret 98/1996, de 26 de gener, sobre
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Treball
(execució de la legislació laboral) es van traspassar a la CAlB,
perquè les exercís dins dels seu àmbit territorial, les funcions i
els serveis que en matèria de treball exercia l'Administració de
l'Estat.

Entre les competències transferides s'inclouen les vagues i
la mediació, l'arbitratge i la conciliació. En matèria de vagues,
correspon a la CAlB, dins del seu àmbit territorial, el
coneixement de les declaracions de vaga. En matèria de
mediació, arbitratge i conciliació, li corresponen la gestió de les
funcions de la mediació en les negociacions o controvèrsies
colAlectives de caràcter laboral, la gestió de les funcions
d'arbitratge de les controvèrsies laborals i la conciliació prèvia
a la tramitació dels procediments laborals.

De conformitat amb allò que preveu l'article 83.3 de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors en relació amb els articles 63 i 1
54 de la Llei de procediment laboral, la Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), la Unió de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de la Unió General dels
Treballadors (UGT) i la Confederació Sindical de les Illes
Balears de Comissions Obreres (CCOO) van subscriure el II
Acord Interprofessional sobre la Renovació i Potenciació del
Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
el dia 12 de gener de 2005.

D'acord amb l'article 2.2 del II Acord Interprofessional
esmentat, el TAMIB ha d'actuar com a òrgan de conciliació
prèvia, tant en conflictes individuals com colAlectius amb els
efectes prevists a la Llei de procediment laboral, en substitució
de la instància administrativa.

L'àmbit territorial del II Acord Interprofessional indicat,
segons es preveu en el seu article 3, és la totalitat del territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i els procediments de
solució autònoma de conflictes que s'hi preveuen són aplicables
sempre que els efectes dels conflictes estiguin dins aquest
territori o, si l'excedeix, quan les parts legitimades i amb
capacitat suficient acordin que s'hi sotmeten.

El conflicte colAlectiu declarat a l'empresa AIR EUROPA
Líneas Aéreas, SAU és de caràcter nacional, per la qual cosa la
mediació laboral no correspon a la CAlB sinó a òrgans de
caràcter nacional.

En aquest sentit, s'ha d'indicar que en data 10 de febrer de
2009, les representacions de la Confederació Sindical de
Comissions Obreres (CCOO), de la Unió General dels
Treballadors (UGT), de la Confederació Espanyola
d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i de la Confederació
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) van
signar el IV Acord sobre Solució Extrajudicial de Conflictes
(ASEC IV) amb vigència fins a dia 31 de desembre de 2012.

De conformitat amb l'article 2 en relació amb l'article 4 de
l'ASEC IV, l'Acord és d'aplicació a la totalitat del territori
nacional per als conflictes que donin lloc a la convocatòria d'una
vaga, entre d'altres, i sempre que se suscitin en un sector o
subsector d'activitat que excedeixi de l'àmbit d'una comunitat
autònoma.

Segons es preveu a l'article 5 de l'ASEC IV, el Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) té
encomanada l'aplicació de les seves disposicions i li correspon
el suport administratiu i de gestió dels procediments de solució
de conflictes.

En definitiva, en tractar-se d'una vaga d'abast nacional,
l'autoritat laboral competent és la Direcció General de Treball

del Ministeri de Treball i Immigració, i l'òrgan de mediació és
el SIMA.

Quant als serveis mínims, s'han fixat pel Ministeri de
Foment com a autoritat governativa competent en matèria de
transports d'àmbit nacional i en aplicació del que preveu l'article
10 de l Reial Decret Llei 7/1977, de 4 de març, sobre relacions
de treball.

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

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 3096/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors
del Servei d'Ocupació. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de
2011).

Quants orientadors del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears han cessat en la seva feina des del mes de juliol de
2011?

Han cessat 20 orientadors atès que es trobaven contractats en
el marc d'un projecte d'inversió finançat amb fons propis que va
finalitzar el dia 31 d'agost de 2011 .

No obstant això, els serveis prestats s'han reconduït cap a les
oficines per tal de poder continuar mantenint l'atenció als
usuaris. I així cada oficina compta amb un servei d'orientació
per atendre totes les demandes dels usuaris d'orientació.

Palma, 10 d 'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 3097/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a intermediació
laboral. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

Quants i amb quines empreses han estat signats els
convenis signats pel Govern de les Illes Balears per facilitar la
intermediació laboral?

Mallorca
1. Arabella Hoteles e Inversiones de España, SA
2. Acciona Airport Services, SA
3. Globalia Corporación Empresarial, SA
4. Barceló Gestión Hotelera, SL
5. Sol Meliá, SA
6. Hipotels, SA
7. Riusa II, SA
8. Iberostar, Hoteles y Apartamentos, SL
9. Viva Hotels (Explotacions Turístiques de les Illes, SL)
10. Garden Hotels (Hoteles v Apartamentos Garden, SL)
11. Hm hotels (Horrach Moyá Hoteles, SA)
12. Confort Hoteles, SA
13. Grupotels
14. Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
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Eivissa
1. Federación Empresarial Hotelera de Ibiza v Formentera
2. Sol Meliá, SA
3. Grupo Empresas Alonso Marí, SA (Insotel)
4. Grupotel Dos, SA
5. Hoteles Trinidad, SA (Invisa Hoteles)
6. Turismo Balear, SA (Hotel Ibiza Corso-Montesol)
7. Talamanca, SL (Sibiza Hotels)
8. Pachá Ibiza, SA
9. Tojuaca Ibiza, SA (Azuline Hotels)
10. Fiesta Hotels & Resorts, SL

Menorca
1. Prometursa
2. S'Algar Hotels, SA
3. Viva Hotels (Explotacions Turístiques de les Illes, SL)
4. Set Hotels
5. Torresolí Nou, SA (Valentin Hoteleles)
6. Promoturist (Royal Son Bou)
7. Promoción y Desarrollo Turítico de Menorca, SA

(Protumesa)
8. Grupotels
9. Vacances Menorca, SL
10. Asociación Menorquina de Empresas Nauticas

(ASMEN)
11. Astilleros Capeador, SL
12. Ciclos Reynés, SL
13. Servinautic Menorca, SL
14. Nautica Rovellada, SL
15. Torres Fedelich, SLU (Náutica Torres)
16. Sasga Yachts, SL
17. Astilleros Menorquin Yachts, SL
18. Pedro's Boat Centre, SL

Palma, 10 d 'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 3101/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a extracció
d'arena al litoral de Banyalbufar. (BOPIB núm. 13, de 23 de
setembre de 2011).

Treballa el Sr. Conseller en la possibilitat d'extreure arena
del litoral de Banyalbufar per a la regeneració de platges?

La regeneració de platges és una competència exclusiva de
l'Estat, per la qual cosa aquesta conselleria no treballa en la
possibilitat d'extreure arena d'un lloc determinat, per dur a terme
aquestes regeneracions amb caràcter general.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 3131/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
mortalitat a les platges i a la costa de Formentera. (BOPIB
núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Formentera?

Segons la informació facilitada pel Servei d'Ordenació
d'Emergències, els ofegats èxitus a les platges de Formentera
fins al 4 d'octubre de 2011 són: 1 persona.

Marratxí, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 3132/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a tren
d'Artà. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

Aquesta legislatura, el tren arribarà a Artà?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
iniciat tots els tràmits per requerir al Govern de l'Estat el
Conveni signat entre l'Estat i el Govern de les Illes Balears,
malgrat l'anterior govern no va fermar la seva assignació
pressupostària al pressuposts generals i per tant és un paper no
vinculant.

En funció de l'avanç de les negociacions, les obres
actualment suspeses es podrien reprendre sempre i quan es
comprovi la viabilitat del projecte del tren entre Manacor i Artà
i es pugui garantir que es disposa del crèdit necessari per pagar
les deutes pendents i contractar totes les obres pendents de
realitzar.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 3133/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
mortalitat a les platges i a la costa d'Eivissa. (BOPIB núm. 13,
de 23 de setembre de 2011).

Quantes persones han mort a les platges i a la costa
d'Eivissa?

Segons la informació facilitada pel Servei d'Ordenació
d'Emergències, els ofegats èxitus a les platges d'Eivissa fins al
4 d'octubre de 2011 són 4 persones, més 3 cossos trobats a la
mar.

Marratxí, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 3134/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
conveni  amb l'Estat per al tren. (BOPIB núm. 13, de 23 de
setembre de 2011).

Ha renunciat el Govern al conveni signat amb l'Estat per a
la construcció del tren?

No hi ha renunciat.

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

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 3135/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
mortalitat a les platges i a la costa de Menorca. (BOPIB núm.
13, de 23 de setembre de 2011).

Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Menorca?

Segons la informació facilitada pel Servei d'Ordenació
d'Emergències, els ofegats èxitus a les platges de Menorca fins
al 4 d'octubre de 2011 són: 1 persona.

Marratxí, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 3136/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
mortalitat a les platges i a la costa de Mallorca. (BOPIB núm.
13, de 23 de setembre de 2011).

Quantes persones han mort a les platges i a la costa de
Mallorca?

Segons la informació facilitada pel Servei d'Ordenació
d'Emergències, els ofegats èxitus a les platges de Mallorca fins
al 4 d'octubre de 2011 són 25 persones, més 1 cos trobat a la
mar.

Marratxí, 13 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 3161/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a hores
extraordinàries a SFM. (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de
2011).

Quantes hores extraordinàries han realitzat els
treballadors i les treballadores d'SFM d'ençà de la presa de
possessió del nou gerent?

4.946, 8 hores.

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

Ordre de Publicació
BH)

A les preguntes RGE núm. 3208/11 i 3210/11, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
tribuna Sallista (I i II). (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011).

L'Ajuntament d'Inca va solAlicitar autorització per cobrir
una tribuna a les instalAlacions que usa el Club Esportiu
Sallista en terrenys afectats per la zona d'afecció del domini
públic ferroviari, autorització que li fou denegada perquè,
segons els informes, envaïa la franja d'afecció del domini
públic. Igualment, en els pagaments de les indemnitzacions de
les expropiacions per ampliació de la línia Inca-Enllaç, es va
consignar en la caixa de dipòsits una quantitat per als
propietaris dels terrenys que ocupen les instalAlacions del club
esportiu Sallista, una indemnització que, per al seu destinatari,
té un considerable interès social. Això no obstant, la suma no
es va lliurar per objeccions respecte de la manca d'acreditació
de la titularitat dels propietaris. Ara, segons informacions
periodístiques, el gerent d'SFM, Sr. Orta, s'ha compromès a
autoritzar les obres de la tribuna i a satisfer d'immediat dita
quantitat, i ho justifica en un acord segons el qual l'ajuntament
assumirà la neteja de les estacions. Confirma el Sr. Conseller
les informacions periodístiques resumides en l'exposició i, si
fos el cas, quines són les novetats que justifiquen el canvi de
criteri?

No existeix l'acord a què fa menció la pregunta.

Palma, 24 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 3277/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre
de 2011).

En quina situació es troba l'adjudicació del contracte de
neteja dels Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Dia 10 d'octubre es va procedir a l'obertura dels sobres que
contenien les ofertes econòmiques de l'esmentada licitació.
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En el proper Consell d'Administració d'SFM es procedirà a
adjudicar l'esmentat contracte per l'òrgan de contractació.

Un cop adjudicat el contracte se signarà a la major brevetat
possible el document contractual per tal d'iniciar la prestació del
servei de forma immediata, un cop l'adjudicatari hagi presentat
el document de la constitució de la garantia definitiva.

Palma, 14 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011.

-  Pàg. 742 i 756. Respostes a preguntes formulades en el Ple.
Apartat F)
On diu: RGE núm. 4358/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4316/11, ...

-  Pàg. 745 i 754. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.
Apartat S)
On diu: RGE núm. 4461211, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4462/11, ...

-  Pàg. 747. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
Ple. Apartat R)
On diu: RGE núm. 4619/11, de l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4619/11, de l'Hble. Sr. Cosme Bonet
i Bonet, ...

-  Pàg. 751 i 793. Informació. Apartat C)
On diu: ... Projecte de llei RGE núm. 4386/11, ...
Hi ha de dir: ... Projecte de llei RGE núm. 4379/11, ...
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