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DF) RGE núm. 4973/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (VI). 877

DG) RGE núm. 4974/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència. 877

DH) RGE núm. 4975/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència (II). 877

DI) RGE núm. 4976/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (II). 877

DJ) RGE núm. 4977/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans. 877

DK) RGE núm. 4978/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (III). 877

DL) RGE núm. 4979/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (VI). 878

DM) RGE núm. 4980/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (IV). 878

DN) RGE núm. 4981/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (V). 878

DO) RGE núm. 4982/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (II). 878

DP) RGE núm. 4983/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (III). 878

DQ) RGE núm. 4984/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut. 878

DR) RGE núm. 4985/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (IV). 878

DS) RGE núm. 4986/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (V). 879

DT) RGE núm. 5000/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reglament d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears. 879

DU) RGE núm. 5001/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolucions de l'Oficina en Defensa del Dret del Menor. 879

DV) RGE núm. 5002/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a regulació del comerç ambulant. 879
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DX) RGE núm. 5005/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a ajuts a agrupacions de productors de patates. 879

DY) RGE núm. 5006/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a ajut atorgat per a productors de patates. 879

DZ) RGE núm. 5008/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a previsions d'inversions destinades als centres d'interpretació de les reserves de la biosfera. 879

EA) RGE núm. 5012/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a motivació del viatge de la directora general de Cultura a Menorca. 880

EB) RGE núm. 5014/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a planificació de reunions i entrevistes solAlicitades. 880

EC) RGE núm. 5015/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a peticions de reunió a la Direcció General de Cultura per entitats de Menorca. 880

ED) RGE núm. 5030/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a president del Consell Escolar de les Illes Balears. 880

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5059/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades d'atur
(I). 881

B) RGE núm. 5060/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades d'atur.
881

C) RGE núm. 5061/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Projecte ib-salut
2020. 881

D) RGE núm. 5062/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys protegits.
881

E) RGE núm. 5063/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
dependència. 881

F) RGE núm. 5064/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocador de Ca Na
Putxa d'Eivissa. 882

G) RGE núm. 5065/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carreteres
de l'illa d'Eivissa. 882

H) RGE núm. 5066/11, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targeta sanitària.
882

I) RGE núm. 5067/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
PAIRE. 882

J) RGE núm. 5068/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  pagament del Fons
de Cooperació Local. 882

K) RGE núm. 5069/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consell d'àrea
del sector de Llevant. 882

L) RGE núm. 5070/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta rectora
del Consorci de la borsa de places. 882

M) RGE núm. 5071/11, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei d'activitats classificades. 883

N) 
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O) RGE núm. 5072/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi en
concepte de lloguers per part de la Conselleria de Turisme i Esports. 883

P) RGE núm. 5073/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions contra la
processionària del pi a Formentera. 883

Q) RGE núm. 5074/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca en matèria de rehabilitació. 883

R) RGE núm. 5075/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a  dessaladores. 883

S) RGE núm. 5076/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a  Institut Nóos/Urdangarin. 883

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4899/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a saturació de
l'Escola de persones adultes de Maó (II). 885

B) RGE núm. 4900/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a saturació de
l'Escola de persones adultes de Maó (I). 885

C) RGE núm. 4901/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a saturació de
l'Escola de persones adultes de Maó (III). 885

D) RGE núm. 4902/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
d'especialistes al Mateu Orfila. 885

E) RGE núm. 4903/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
en promoció. 885

F) RGE núm. 4904/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a remodelació del
centre educatiu de la Graduada. 886

G) RGE núm. 4905/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fires per
a l'any 2012. 886

H) RGE núm. 4906/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira
Baleart. 886

I) RGE núm. 4987/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a revista Afers Socials. 886

J) RGE núm. 4988/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a detecció del maltractament infantil. 886

K) RGE núm. 4989/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Escola de primavera de serveis socials. 886

L) RGE núm. 4990/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a construcció del centre terapèutic per a menors. 886

M) RGE núm. 4991/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a punt d'atenció sexual (PAS). 886

N) RGE núm. 4992/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a calefacció de les aules de les escoletes infantils. 887

O) RGE núm. 4993/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a places de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. 887



BOPIB núm. 24 -  2 de desembre de 2011 851

P) RGE núm. 4994/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a places de centres de dia per a persones amb discapacitat. 887

Q) RGE núm. 4995/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a assistència personal per a persones amb discapacitat física. 887

R) RGE núm. 4996/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a places residencials per a persones amb discapacitat. 887

S) RGE núm. 4997/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a augment de places de diversos serveis. 887

T) RGE núm. 4998/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a campanyes de l'Institut de la Dona. 887

U) RGE núm. 4999/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a inversions estatutàries. 888

V) RGE núm. 5003/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a ajudes d'emergència als ajuntaments. 888

X) RGE núm. 5004/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a ajudes d'emergència a entitats sense ànim de lucre. 888

Y) RGE núm. 5007/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a escola d'estiu d'ensenyants a Menorca. 888

Z) RGE núm. 5013/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a suport a la premsa local. 888

AA) RGE núm. 5017/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a substitucions al Consell Econòmic i Social (CES). 888

AB) RGE núm. 5018/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a centre d'interpretació de la reserva de la biosfera. 888

AC) RGE núm. 5021/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a política regional europea. 889

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per tal
de facilitar mecanismes de democràcia directa. 889

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4793/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències de les polítiques d'igualtat als consells insulars de
les Illes Balears. 890

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 2876/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a data prevista ambulància
suport vital avançat a Sant Joan de Labritja. 890

B) A la pregunta RGE núm. 3291/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Sa Graduada. 890

C) A la pregunta RGE núm. 3317/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a interins contractats per la
Conselleria d'Educació. 891
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D) A la pregunta RGE núm. 3319/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pressupost inicial i final
dels hospitals d'ib-salut. 891

E) A la pregunta RGE núm. 3323/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pressupost inicial dels
hospitals d'ib-salut. 891

F) A les preguntes RGE núm. 3350, 3351 i 3352/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a ingressos
del procés de privatització dels ports. 891

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4907/11, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques. 892

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 2465/11, 2702/11, 2705/11 a 2707/11, 2768/11, 2769/11, 2771/11 a 2774/11, 3801/11 a 3808/11 i 3814/11. 892

B) Tramitació davant comissió per a les proposicions no de llei RGE núm. 1649/11, 1650/11, 3211/11, 4064/11, 4503/11 i 4662/11.
892

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2117/11. 893

D) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant  la Comissió de Turisme RGE núm. 4178/11. 893

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears reguladora de la co 893

B) Canvis a diverses comissions 894

C) Reclassificació de personal eventual. 894

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011 895
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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
22 de novembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2325/11, relativa a aplicació
d'un IVA superreduït del 4% a la indústria turística, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

a aplicar un IVA superreduït del 4% a la indústria turística a fi
d’estimular el consum turístic per a la creació i el manteniment
de l’ocupació, recuperar la competitivitat internacional perduda
a causa de l’increment de l’IVA el juliol de 2010 per part del
Govern central i homogeneïtzar la càrrega fiscal enfront de la
dels principals països europeus."

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3454/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general de canvi d'ús dels establiments turístics.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme, Carlos Delgado i Truyols.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Joana Barceló i
Martí i el Sr. Carlos Delgado i Truyols

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4603/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dotació de fons a les societats
de garantia recíproca. (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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4606/11,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de dos locals
situats a Ciutadella. (BOPIB núm. 22, de 18 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4613/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport marítim entre les
Illes. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



854 BOPIB núm. 24 -  2 de desembre de 2011

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4616/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls (I).
(BOPIB núm. 22, de 18 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4599/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a formació dels
professionals a l'àmbit sanitari. (BOPIB núm. 22, de 18 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 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4618/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls (III).
(BOPIB núm. 22, de 18 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4617/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls (II).
(BOPIB núm. 22, de 18 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4619/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls (IV).
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4605/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turisme britànic a Eivissa per a
la propera temporada. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4621/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
actuacions per recuperar els cabals públics. (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4602/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cursa per a la dona Palma
Fitness. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4604/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació professional a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 22, de 18 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 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4609/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira World Travel Market.
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4610/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió centralitzada del parc
mòbil. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4608/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de la sentència del
conveni de carreteres. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4611/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estalvi de Serveis Ferroviaris de
Mallorca. (BOPIB núm. 22, de 18 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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4607/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trens elèctrics de la línia Palma-
Enllaç. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
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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 29 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 22

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4620/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls (V).
(BOPIB núm. 22, de 18 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 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 4532/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de reducció
d'empreses públiques. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2011, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 2351/11 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia internacional

contra la violència envers les dones.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de novembre de 2011, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Dia internacional contra la violència envers
les dones

Per resolució de l’Assemblea General de l’ONU de l’any
1999 es va declarar el 25 de novembre Dia internacional contra
la violència envers les dones. 

En la commemoració d’aquest dia, cal recordar que la
violència de gènere és una de les majors injustícies que suporta
la nostra societat, perquè consisteix a atacar o violentar una
dona en el terreny físic, emocional o social, pel sol fet de ser-ho.

La violència contra les dones no entén d’edat, raça, posició
social, cultura, etc., és un problema universal, davant el qual
tota la societat ha de ser contundent perquè suposa una
vulneració inadmissible dels seus drets fonamentals.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, que va ser
aprovada amb el suport de tots el partits polítics en el Congrés
dels Diputats, no només protegeix les dones víctimes sinó també
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els seus fills i filles. Aquesta llei va suposar la introducció en el
cor de l’agenda política del fenomen de la violència cap a les
dones i l’articulació de mesures de protecció, així com una sèrie
de drets i prestacions per a les dones víctimes de maltractaments
i per als seus fills i filles. 

Enguany ja són 54 les dones que han estat assassinades arreu
de l’Estat, dues d’elles aquí, a les Illes Balears. Els fills i les
filles també son víctimes directes de la violència de gènere.
Necessiten d’una protecció especial i el suport de les
institucions i de tota la ciutadania per sortir de l’espiral de
violència que pateixen.

L’educació en valors democràtics implica colAlocar el paper
de la dona com una persona en igualtat de drets, i per això
aquesta educació tant dins l’àmbit familiar com dins l’àmbit
escolar, ha de ser un eix prioritari d’actuació pels governs i les
institucions.

Totes les institucions tenen l’obligació legal de promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar
la igualtat de gènere a les seves polítiques públiques. Totes les
institucions s’han d’implicar i coordinar els seus recursos per
socialitzar envers la igualtat i lluitar de manera efectiva contra
el sexisme en totes les seves manifestacions i actituds. 

En aquest Dia internacional contra la violència envers les
dones, les dones i els homes que formam part d’aquest
parlament, volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i
la valentia de tantes dones que, dia a dia, aconsegueixen superar
la por i les barreres aixecades al llarg de la història per
rebelAlar-se contra el seus maltractadors i portar-los davant la
justícia.”

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4948/11, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3454/11, relativa a
política general del Govern en el canvi d'ús dels establiments
turístics. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

Palma, a 30 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.
3454/11, relativa a política general del Govern en el canvi d'ús
dels establiments turístics, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de Turisme
i Esports a treballar la nova Llei general turística, des de la
concertació econòmica i social, institucional i política, pel seu

impacte en l’economia i l’ocupació, abans de la seva
presentació pública i aprovació, en el marc de la Mesa de
Turisme.

2. El Parlament de les Illes Balears valora que promoure o
facilitar i autoritzar el canvi d’ús dels establiments turístics a ús
residencial suposa pèrdua de capacitat productiva, d’indústria
turística, de capacitat de creació de serveis, de donar valor afegit
i competitivitat a la nostra economia, de garantia de
manteniment i creació de nous llocs de feina, i no es veu
compensat per cap benefici d’esponjament, urbanístic o
poblacional, que millori la rendibilitat i la competitivitat de la
destinació turística.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure a
la nova Llei general turística mesures incentivadores per a la
inversió en la indústria turística, en el marc del planejament
urbanístic consolidat, amb la finalitat de rendibilitzar el que
tenim garantint la sostenibilitat del territori i el medi ambient.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4796/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones sense llar (III). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4797/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones sense llar (II). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4798/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones sense llar (IV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4799/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
nacional de protecció del patrimoni cultural subaquàtic
espanyol. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4800/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar (III). (Mesa de 30 de
novembre de 2011).
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RGE núm. 4801/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar (I). (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4802/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar (II). (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4803/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXVIII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4804/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar (IV). (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4805/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones sense llar (I). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4806/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXV). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4807/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXIII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4808/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXIV). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4809/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4810/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXVI). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4811/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXVII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4812/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4813/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXVII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4814/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXVIII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4815/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4816/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4817/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXXI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4818/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4819/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4820/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4821/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4822/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4823/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXXV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4824/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXVII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4825/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4826/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4827/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4828/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXVIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4829/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4830/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4831/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4832/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4833/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LVIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4834/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LXIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4835/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4836/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4837/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4838/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4839/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4840/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4841/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LVII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4842/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4843/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLVII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4845/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLVIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4846/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (L). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4847/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (LI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4848/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4849/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4850/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4851/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4852/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4853/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XLV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4854/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XL). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4855/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXVII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4856/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXVIII). (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 4857/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4858/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4859/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4860/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4861/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4862/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4863/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4864/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXVII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4865/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4866/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXVIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4867/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4868/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4869/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXXIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4870/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4871/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4872/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4873/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XXI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4874/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4875/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XVI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4876/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4877/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XVII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4878/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XIV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4879/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XVIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4880/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XIX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4881/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4882/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (X). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4883/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (IX). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4884/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (VIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4885/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4886/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (XIII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4887/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (V). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4888/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (IV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4889/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (VI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4890/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (III). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4891/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (VII). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4892/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (II). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4893/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2012 (I). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4957/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a endeutament de la comunitat autònoma.
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4962/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a despesa sanitària generada pels turistes.
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4965/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (V). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4966/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (IV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4967/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a peonades al sector sanitari. (Mesa de 30
de novembre de 2011).

RGE núm. 4968/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (III). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4969/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció de programes assistencials.
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4970/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a despesa farmacèutica. (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

RGE núm. 4973/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans (VI). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4974/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4975/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (II). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4976/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans (II). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4977/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4978/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans (III). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4979/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (VI). (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4980/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans (IV). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4981/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans (V). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4982/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (II). (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4983/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (III). (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4984/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut. (Mesa de
30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4985/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (IV). (Mesa
de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4986/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a coordinació municipal de salut (V). (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5000/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reglament d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears. (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 5001/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resolucions de l'Oficina en Defensa del
Dret del Menor. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5002/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a regulació del comerç ambulant. (Mesa de
30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5005/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuts a agrupacions de productors de
patates. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5006/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajut atorgat per a productors de patates.
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5008/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a previsions d'inversions destinades als
centres d'interpretació de les reserves de la biosfera. (Mesa de
30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5012/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a motivació del viatge de la directora
general de Cultura a Menorca. (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 5014/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a planificació de reunions i entrevistes
solAlicitades. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5015/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a peticions de reunió a la Direcció General
de Cultura per entitats de Menorca. (Mesa de 30 de novembre
de 2011).

RGE núm. 5030/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a president del Consell Escolar de les Illes
Balears. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones sense llar té comptabilitzades la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones sense llar té comptabilitzades la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones sense llar té comptabilitzades la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a l'illa de
Formentera?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba l'aplicació a les Illes Balears del Pla
nacional de protecció del patrimoni cultural subaquàtic
espanyol?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres educatius de l'illa d'Eivissa la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes Balears ha implantat mesures
per prevenir l'abandonament prematur i el fracàs escolar durant
el curs 2011-2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres educatius de l'illa de Menorca la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes Balears ha implantat mesures
per prevenir l'abandonament prematur i el fracàs escolar durant
el curs 2011-2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres educatius de l'illa de Mallorca la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes Balears ha implantat mesures
per prevenir l'abandonament prematur i el fracàs escolar durant
el curs 2011-2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social que el cobrament de 10 euros per l'emissió de la nova
targeta sanitària no és un copagament sanitari?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres educatius de l'illa de Formentera la
Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears ha
implantat mesures per prevenir l'abandonament prematur i el
fracàs escolar durant el curs 2011-2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones sense llar té comptabilitzades la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a l'illa de
Menorca?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
cobrar als ciutadans per l'emissió d'una targeta sanitària una taxa
de 10 euros?
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Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
cobrar als ciutadans per l'emissió d'una renovació de targeta
sanitària, per pèrdua?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contempla la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
exempcions al cobrament als ciutadans per l'emissió d'una
targeta sanitària?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
cobrar als ciutadans per l'emissió d'una renovació de targeta
sanitària?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat econòmica pensa recaptar anualment el
Servei de Salut pel cobrament de la taxa d'emissió de la nova
targeta sanitària?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com justifica la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social el cost per l'emissió d'una targeta sanitària de 10 euros?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què desapareix en el projecte de pressuposts del Servei
de Salut l'objectiu "impuls al Pla de prevenció de la violència
als centres sanitaris"?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital de
Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el Pla de prevenció de la violència als centres sanitaris?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a Can Misses?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi econòmic obtindran amb la modificació de la
compensació econòmica per incapacitat temporal dels
treballadors de l'ib-salut?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
cobrar als ciutadans per l'emissió d'una primera targeta
sanitària?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital de
Manacor?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital de
Son Llàtzer?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital
d'Inca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital de
Son Espases?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a GESMA?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'hospital
Mateu Orfila?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital Mateu Orfila?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
GESMA?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital de Manacor?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital d'Inca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital Can Misses?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital de Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres d'atenció
primària a Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,

quantes places augmentarà de noves infermeres d'atenció
primària a Menorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital de Son Espases?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres d'atenció
primària a Mallorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



868 BOPIB núm. 24 -  2 de desembre de 2011

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres d'atenció
primària a Eivissa?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous pediatres d'atenció primària
a Menorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous pediatres d'atenció primària
a Mallorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,

quantes places augmentarà de nous metges de família a
Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous pediatres d'atenció primària
a Eivissa?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges de família a Eivissa?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous pediatres d'atenció primària
a Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de l'Agència de
Salut Pública?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de l'òrgan
institucional de la defensora dels usuaris de la sanitat pública?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per quin
motiu eliminen l'Agència de Salut Pública?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges de família a
Mallorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012 de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges de família a
Menorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quina
aportació econòmica nova farà la conselleria a la residència de
Cas Serres d'Eivissa?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'externalització Modelo Alzira
en els hospitals petits?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la reordenació de patrimoni
/alienació de l'antic hospital Son Dureta?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la delimitació de les prestacions
farmacèutiques?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de la Gerència
d'Atenció Primària de Mallorca i la seva integració als hospitals
del sector de l'ib-salut?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la delimitació de les prestacions
tecnològiques?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la desaparició de les fundacions
hospitalàries i la seva integració a l'ib-salut?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per quin
motiu augmenta la dotació pressupostària 2012 en vacunes?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per què
no fan compra centralitzada de totes les vacunes?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la desaparició de GESMA i la
seva integració a l'ib-salut?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a l'ampliació de
l'hospital d'Inca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al Pla d'usos de
l'hospital Son Dureta?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a la nova seu
del 061 a Mallorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al Pla d'usos de
l'antic hospital Verge del Toro?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a la reforma i
ampliació de l'hospital de Manacor?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al Pla de
cribratge de càncer colorectal?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a registre de
càncer d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el Pla d'atenció primerenca i desenvolupament infantil a
Menorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per ampliar el
centre de salut de Canal Salat a Ciutadella?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per construir el nou
centre de salut d'Alaior?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per millorar
l'atenció urgent?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al registre de
càncer de Mallorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per implementar el
programa d'acreditació d'hospitals?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al registre de
càncer de Menorca?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el marc de qualitat?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el Pla estratègic d'investigació?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al Pla de
seguretat del pacient?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia del càncer?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el Pla d'accions sanitàries dins l'àmbit sociosanitari?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de cardiopatia isquèmica?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per garantir la
prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs?
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Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a formació de
la família sanitària?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de la diabetis?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de cures palAliatives?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de la malaltia renal crònica?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de l'ictus?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de les malalties rares?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de salut sexual i reproductiva?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
els programes de gestió de patologies cròniques?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per continuar
desenvolupant la història de salut electrònica?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de la malaltia pulmonar obstructiva crònica?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el programa de fisioteràpia domiciliària, amb descripció per
illes?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
l'estratègia de la diabetis?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a material
ortoprotètic?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al
desplaçament de persones i els seus acompanyants per rebre
atenció mèdica, des de les illes menors cap a Mallorca o de
qualsevol illa cap a la península?

Palma, a 21 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
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Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Sr. Vicepresident Econòmic ha dit que el 60% de
l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
correspon a l'anterior legislatura. Pot precisar com s'ha fet
aquest càlcul?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa sanitària han generat els i les turistes a la
comunitat autònoma durant els mesos de gener a setembre?
Especificau-la mes a mes.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica
familiar de dependència el mes d'octubre?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantia total de la nòmina d'octubre de l'ajuda
econòmica familiar a la dependència quina part correspon a
endarreriments?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes de les denominades peonades en el sector sanitari
s'han reduït durant els mesos de juliol, agost, setembre i
octubre? Especificau-les  mes a mes i segons els serveis
afectats.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes d'octubre?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social de dia 9 de novembre de 2011 a la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans, la consellera va informar
que des de juny de 2011 s'havien reduït programes assistencials
no necessaris en el sector sanitari, quins són aquests programes?
Especificau el motiu concret de la reducció.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa farmacèutica s'ha produït a la comunitat
autònoma durant els mesos de gener a setembre? Especificau-la
mes a mes.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, tindrà personal
assignat?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'octubre?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants beneficiaris han rebut l'ajuda econòmica familiar de
dependència del mes d'octubre?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quina resolució, ordre
o altre document administratiu o legislatiu regula aquesta
figura?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quines funcions té
aquesta figura?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quina retribució
econòmica té (i quina n'és la quantia)?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, tendrà personal assignat?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, tendrà dedicació
exclusiva?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans, on tendrà ubicada la seva seu?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, quina resolució, ordre o altre document
administratiu o legislatiu regula aquesta figura?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, quina retribució econòmica té (i quina n'és
la quantia)?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, quines funcions té aquesta figura?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, tendrà dedicació exclusiva?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
municipal de salut, on tendrà ubicada la seva seu?

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears continuar
l'elaboració del reglament de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes resolucions com a responsable temporal de
l'Oficina en Defensa dels Drets del Menor ha signat la directora
general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears desenvolupar una
normativa que reguli l'activitat del comerç ambulant per donar
estabilitat al sector i aportar protecció als consumidors?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines agrupacions de productors de patates s'han presentat
a la convocatòria d'ajudes feta per la resolució del president de
FOGAIBA de 7 de setembre de 2011?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'ajut atorgat a cada agrupació de productors de
patates que s'han presentat a la convocatòria d'ajudes feta per la
resolució del president de FOGAIBA de 7 de setembre de 2011?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
quant a la inversió estatutària destinada a convertir S'Enclusa
(Ferreries) en el centre d'interpretació de referència de les
reserves de biosfera?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el motiu i la relació d'actes (reunions, entrevistes,
etc.) de la visita a Menorca que la directora general de Cultura
va dur a terme la primera setmana d'octubre? Demanam el detall
d'entitats i/o persones assistents a cada acte.

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la política de la Direcció General de Cultura quant
a la planificació de reunions i entrevistes solAlicitades per les
entitats menorquines?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes peticions de reunió i/o entrevista tenia la Direcció
General de Cultura abans de dia 7 d'octubre fetes per
associacions menorquines?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Comparteix el Sr. Conseller el criteri, seguit fins ara, que el
president del Consell Escolar de les Illes Balears sigui una
persona procedent del sector educatiu i que mantengui l'exercici
professional mentre exerceixi el càrrec?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5059/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dades d'atur (I). (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5060/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'atur. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5061/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Projecte
ib-salut 2020. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5062/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys
protegits. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5063/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de dependència. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5064/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocador
de Ca Na Putxa d'Eivissa. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5065/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
carreteres de l'illa d'Eivissa. (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 5066/11, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
targeta sanitària. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5067/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa PAIRE. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5068/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  pagament
del Fons de Cooperació Local. (Mesa de 30 de novembre de
2011).

RGE núm. 5069/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consell d'àrea del sector de Llevant. (Mesa de 30 de novembre
de 2011).
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RGE núm. 5070/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
junta rectora del Consorci de la borsa de places. (Mesa de 30
de novembre de 2011).

RGE núm. 5071/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei d'activitats classificades.
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5072/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estalvi en concepte de lloguers per part de la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5073/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
contra la processionària del pi a Formentera. (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

RGE núm. 5074/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca en
matèria de rehabilitació. (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5075/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a  dessaladores. (Mesa de 30 de novembre
de 2011).

RGE núm. 5076/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a  Institut Nóos/Urdangarin. (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

Palma, a 30 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 Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sr. President del Govern, davant aquestes xifres d'atur,
quines són les mesures que pensa prendre el seu govern?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears de
les dades d'atur corresponents al mes de novembre?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la consellera de Salut, Família i Benestar Social
que el Projecte ib-salut 2020 de Promoció de la salut defensa
adequadament l'interès dels usuaris del sistema?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Quins terrenys actualment protegits pensa desprotegir el
Govern de les Illes Balears per tal de permetre la seva
urbanització?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sra. Castro, ens pot confirmar si es modificarà el pressupost
corresponent a l'any 2012 per tal d'assegurar el
desenvolupament íntegre de la Llei de dependència?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com tenen previst solucionar la problemàtica del transport
de residus de la planta de transferència de Formentera a
l'abocador de Ca Na Putxa d'Eivissa?

Palma, a 29 de novembre de 2011.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines novetats s'han produït en relació amb les carreteres
de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Quins avantatges oferirà la nova targeta sanitària que la
Conselleria de Salut i Benestar Social implantarà a partir de
l'any vinent?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha suprimir la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
el programa PAIRE?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té la Conselleria d'Administracions
Públiques pel que fa al pagament de les partides relatives al
Fons de Cooperació Local per a l'exercici 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines seran les funcions del Consell d'àrea del sector de
Llevant que ha creat la Conselleria de Salut i Benestar Social?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al 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 reunió de la junta
rectora del Consorci de la borsa de places celebrada el passat
dijous 24 de novembre?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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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.

Quins són els objectius que s'ha fixat el Govern de les Illes
Balears amb la modificació de la Llei d'activitats classificades
que promou la Conselleria d'Administracions Públiques?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi en concepte de lloguers d'immobles suposarà a
la Conselleria de Turisme i Esports la reubicació d'alguns dels
seus serveis?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de controlar la plaga de
processionària de pi a l'illa de Formentera?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previstes el Govern de les Illes Balears
juntament amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca en relació
amb la rehabilitació dels habitatges del barri del Camp Redó?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Quina és la proposta del Govern de les Illes Balears respecte
de les dessaladores de les nostres illes?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el president del Govern de les Illes Balears una
festa les contractacions fetes pel Govern a l'Institut
Nóos/Urdangarin?

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4899/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
saturació de l'Escola de persones adultes de Maó (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4900/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
saturació de l'Escola de persones adultes de Maó (I), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 4901/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
saturació de l'Escola de persones adultes de Maó (III), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4902/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilla d'especialistes al Mateu Orfila, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4903/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions en promoció, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4904/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
remodelació del centre educatiu de la Graduada, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4905/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fires per a l'any 2012, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4906/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fira Baleart, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4987/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a revista Afers Socials, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 30
de novembre de 2011).

RGE núm. 4988/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a detecció del maltractament infantil, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4989/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Escola de primavera de serveis socials, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4990/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a construcció del centre terapèutic per a
menors, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4991/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a punt d'atenció sexual (PAS), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4992/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calefacció de les aules de les escoletes
infantils, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4993/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a places de centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 30 de novembre
de 2011).

RGE núm. 4994/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a places de centres de dia per a persones
amb discapacitat, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4995/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a assistència personal per a persones amb
discapacitat física, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4996/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a places residencials per a persones amb
discapacitat, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4997/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a augment de places de diversos serveis, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4998/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a campanyes de l'Institut de la Dona, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 4999/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversions estatutàries, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 30
de novembre de 2011).

RGE núm. 5003/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajudes d'emergència als ajuntaments, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5004/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajudes d'emergència a entitats sense ànim
de lucre, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans (Mesa de 30 de novembre de 2011).
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RGE núm. 5007/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a escola d'estiu d'ensenyants a Menorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5013/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a suport a la premsa local, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5017/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a substitucions al Consell Econòmic i Social
(CES), a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5018/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a centre d'interpretació de la reserva de la
biosfera, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 30 de novembre de 2011).

RGE núm. 5021/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política regional europea, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Europeus (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

On pensa ubicar finalment el conseller d'Educació, Cultura
i Universitats l'Escola de persones adultes de Maó?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats resoldre
el problema de saturació de l'Escola de persones adultes de Maó
aquesta legislatura?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la redacció del projecte d'instalAlació de l'Escola de
persones adultes de Maó en la seva nova ubicació?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que s'ha disminuït la plantilla d'especialistes de
l'hospital Mateu Orfila en cinc metges?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions de promoció durà a terme l'IDI l'any
2012?

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.

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

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats redactar el projecte de remodelació del centre
educatiu de la Graduada de Maó?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines fires té programades l'IDI per donar suport a l'art i el
comerç l'any 2012?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern ha suspès l'edició d'enguany de la
fira Baleart?

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mantindrà el Govern de les Illes Balears la publicació de la
Revista d'Afers Socials?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina formació es té previst realitzar durant l'any 2012
dirigida als professionals que apliquin el protocol de detecció
del maltractament infantil?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Organitzarà el Govern de les Illes Balears la tercera edició
de l'Escola de Primavera de Serveis Socials?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha previsions de manteniment dels terrenys expropiats
per a la construcció del centre terapèutic per a menors durant
aquesta legislatura?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mantindrà el Govern de les Illes Balears el Punt d'Atenció
Sexual (PAS)?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
la falta de calefacció a les aules de les escoletes infantils del
Govern és una prioritat o simplement una necessitat
prescindible?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin creixement de places de centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat té previst augmentar des de setembre
2011 a setembre 2012?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin creixement de places de centres de dia per a persones
amb discapacitat té previst augmentar des de setembre 2011 a
setembre 2012?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mantindrà el Govern de les Illes Balears l'experiència de la
figura de l'assistent personal per a persones amb discapacitat
física?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin creixement de places residencials per a persones amb
discapacitat té previst augmentar des de setembre 2011 a
setembre 2012?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin creixement  té previst per a l'any 2012 en places de
respir i oci, atenció primerenca i persones tutelades?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines campanyes realitzarà l'Institut de la Dona durant
l'any 2012?
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Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha cobrat el Govern de les Illes Balears els convenis
d'inversions estatutàries amb l'Estat?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mantindrà el Govern de les Illes Balears durant el 2012 les
ajudes d'emergències als ajuntaments?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mantindrà el Govern de les Illes Balears durant el 2012 les
ajudes d'emergència a les entitats sense ànim de lucre?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller d'Educació que l'escola d'Estiu per
a Ensenyants a Menorca, amb 34 anys de trajectòria, no pugui
continuar la seva tasca de formació al professorat a causa de la
retirada del suport del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la política del Govern de les Illes Balears quant
a ajuts i suport institucional a la premsa local de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha anat el procés de consulta prèvia a institucions,
entitats i associacions de rellevància en la protecció del medi
ambient (ens consultats i el seu parer) per decidir el Govern
substituir el Sr. Macià Blázquez (GOB) pel Sr. Lluís
Vallcaneres com a vocal del Consell Econòmic i Social?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Quines són les intencions del Govern de les Illes Balears
quant al projecte de Centre d'interpretació de la Reserva de la
biosfera a S'Enclusa (Ferreries)?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són per al Govern de les Illes Balears les prioritats
en la política regional europea?

Palma, a 24 de novembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució
per tal de facilitar mecanismes de democràcia directa. (Mesa
de 30 de novembre de 2011).

Palma, a 30 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.

La desmotivació política, l'allunyament dels ciutadans dels
afers públics i la baixa participació electoral són fenòmens
creixents i inquietants. I això succeeix quan més ha augmentat
el nivell educatiu, quan més expressions d'opinió i debat
floreixen a Internet, quan més i més persones participen
activament en entitats cíviques i reivindicacions de tota mena.
La qual cosa ens ha de fer reflexionar sobre si és la participació
ciutadana la que està en crisi o la vitalitat del sistema polític per
no donar prou joc al ciutadà.

En els darrer temps es multipliquen les manifestacions
socials i polítiques que demanen una major democràcia
participativa i aprofundir en l' article 23 de la Constitució que
estableix que la ciutadania té dret a participar en les decisions
polítiques, bé directament o mitjançant el seus representats.
Demanen més facilitats perquè els ciutadans i les ciutadanes
tenguin accés a la presa de decisions, ampliant les possibilitats
d'expressar el seu parer als òrgans de democràcia representativa.
És una demanda digna de ser atesa.

L'article 87.3 de la Constitució recull la iniciativa legislativa
popular prèvia presentació almenys de 500.000 signatures,
previsió que fou desenvolupada per la Llei Orgànica 3/1984
(modificada per la LO 4/2006, de 26 de maig). És un nombre
excessiu per facilitar la participació, per la qual cosa s'hauria de
rebaixar a la meitat o, com a màxim, a l'1% del cens electoral.

Per altra banda, l'article 92 de la Constitució contempla el
referèndum “consultiu” i es remet a una regulació per llei
orgànica, mentre que l'article 149.32 reserva a l'Estat la
competència d'autoritzar la convocatòria de consultes populars
per via de referèndum, una precaució que, per excessiva, esdevé
poc democràtica.

L'aprofundiment en les fórmules de democràcia directa
passa perquè les comunitats autònomes, els consells insulars i
els ajuntaments puguin consultar els ciutadans sense haver de
requerir autoritzacions del Consell de Ministres.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional de l'article
87.3 en el sentit de reduir a 250 mil les signatures necessàries
per iniciar una iniciativa legislativa popular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional per
modificar l'article 92 en el sentit d'introduir la iniciativa
ciutadana per a la convocatòria de referèndums, que haurà de
venir avalada almenys pel 3% del cens electoral, i que prevegi
les condicions per al seu caràcter vinculant.

3. El Parlament de les Illes Balears instà el Govern de l'Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional per derogar
l'apartat 32 de l'article 149.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4793/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transferències de les polítiques d'igualtat als consells
insulars de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30 de
novembre de 2011).

Palma, a 30 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 Socials
i Drets Humans.

Exposició de motius

L'article 70.20 de l'Estatut de les Illes Balears preveu que les
polítiques de gènere, de conciliació de la vida familiar i laboral
i de la dona siguin exercides com a pròpies pels consells
insulars.

La passada legislatura es va començar la negociació per a la
transferència d'aquestes polítiques als consells insulars.

El Govern de les Illes Balears, mentre això no es factible, ha
transferit una partida econòmica als consells insulars de les Illes
per gestionar aquestes polítiques, en especial aquelles
relacionades amb la violència de gènere i els pisos d'acollida per
a dones maltractades.

Actualment una incògnita s'estén sobre el manteniment
d'aquestes polítiques i la seva gestió per part dels consells
insulars, alguns dels quals ja han anunciat el tancament dels
centres assessors.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constatar que la política d'igualtat i de protecció de les
dones contra la violència de gènere, si s'exerceix des de la
proximitat, és molt més efectiva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les negociacions amb els consells
insulars perquè les polítiques de gènere, de conciliació de la
vida familiar i laboral i de la dona siguin transferides a aquestes
institucions de la comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la mateixa quantitat de les partides
pressupostàries que fins ara es transferien als consells insulars
de Menorca, Eivissa i Formentera per poder fer front a la gestió
d'aquestes polítiques adreçades, fonamentalment, a
l'assessorament, a la prevenció i a actuacions en matèria de
violència de gènere, mentre no es formalitza la transferència
prevista a l'Estatut de les Illes Balears.

Palma, a 22 de novembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2876/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a data prevista
ambulància suport vital avançat a Sant Joan de Labritja.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social dotar el municipi de Sant Joan de Labritja d'una
ambulància de suport vital avançat?

Arran de les dades contingudes a les anteriors preguntes
parlamentàries referents a una SVA a Sant Joan de Labritja, la
Gerència del SAMU 061 està analitzant les variacions de la
demanda assistencial a les poblacions de cada una de les illes,
per tal de determinar si és necessari un increment dels recursos,
tant d'SVA, com d'SVB, així com la possible necessitat de
modificar l'actual ubicació de les bases.

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

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3291/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Sa Graduada.
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

Quines són les seves intencions respecte l'Escola d'Adults
que, segons la planificació actual, havia d'ocupar l'edifici de
Sa Graduada?

Les intencions d'aquesta conselleria són donar una solució
definitiva al problema que pateix l'escola d'adults de Maó. En
aquests moments hi ha diverses opcions en què s'està treballant.
Una d'elles és ubicar el CEPA a la planta baixa de l'antic
Hospital Verge del Toro que té una extensió d'uns 1.200 metres
quadrats.

Palma, 8 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3317/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a interins contractats
per la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

Quina és la relació dels interins contractats per la
Conselleria d'Educació per al curs 2011-2012, indicant nom i
data d'alta a la Seguretat Social?

A data de 30 de setembre de 2011 s'han contractat 2.948
interins, les dades dels quals es relacionen al document annex.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Bosch i Sans.

El document annex a què fa referència la resposta queda
dipositat al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3319/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pressupost
inicial i final dels hospitals d'ib-salut. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quin és el pressupost inicial i el pressupost final consolidat
dels hospitals de l'ib-salut de Maó i d'Eivissa l'any 2010, per
capítols de despesa?

Hospital Mateu Orfila - 60201- G/412B01- Any 2010

Capítols Pressupost inicial Pressupost final

I 32.607.273,00 41.149.043,02

II 18.920.620,00 23.399.840,68

III 0,00 185.500,00

VI 308.887,00 538.887,00

Total 51.836.780,00 65.273.270,70

Hospital Can Misses - 60301- G/412B01- Any 2010

Capítols Pressupost inicial Pressupost final

I 32.777.016,00 46.067.992,88

II 12.702.326,00 33.643.518,87

III 0,00 510.000,00

VI 456.075,00 754.094,54

Total 49.935.417,00 80.975.606,29

Palma, 19 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 3323/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pressupost
inicial dels hospitals d'ib-salut. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quin és el pressupost inicial dels hospitals de l'ib-salut de
Maó i d'Eivissa l'any 2011, per capítols de despesa?

Hospital Mateu Orfila - 60201- G/412B01- Any 2011

Capítols Pressupost inicial Bloqueig inicial Pressupost
disponible

I 32.607.273,00 32.607.273,00

II 18.920.620,00 3.610.647,58 15.309.972,42

VI 308.887,00 338.887,00

Total 51.836.780,00 3.610.647,58 48.226.132,42

Hospital Can Misses - 60301- G/412B01- Any 2011

Capítols Pressupost
inicial

Bloqueig
inicial

Bloqueig
addic.

Pressupost
disponible

I 36.777.016 36.777.016

II 12.702.326 3.061.205,75 9.641.120,25

VI 456.075 350.000 106.075

Total 49.935.417 3.061.205,75 350.000 46.524.211,25

Palma, 19 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A les preguntes RGE núm. 3350, 3351 i 3352/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a ingressos del procés de privatització dels ports.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins són els ingressos que preveu recaptar el Govern del
procés de privatització dels ports dels quals és titular? Quin és
el calendari i el procés previst pel Govern de les Illes Balears
per dur a terme la privatització dels ports de les nostres illes?
A quins ports de les Illes Balears afectarà el procés de
privatització anunciat pel Govern?

El procés de privatització dels ports de les Illes Balears és un
tema incipient que en aquests moments està en estudi, per la
qual cosa no disposam de dades concretes i, en conseqüència, no
podem avançar ni quins ingressos es recaptaran, ni el calendari
previst ni informació sobre els ports afectats.

Palma, 26 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4907/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el pla de reducció de
càrregues.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació com a preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 2465/11, 2702/11, 2705/11 a
2707/11, 2768/11, 2769/11, 2771/11 a 2774/11, 3801/11 a
3808/11 i 3814/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4929/11, presentat per la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'article 168.2 del Reglament de
la cambra, acorda que les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita que es detallen a continuació es tramitin com a preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió:

Comissió de Salut:
• RGE núm. 2465/11, relativa a zona hospitalària de Son

Dureta (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
• RGE núm. 2702/11, relativa a criteris relatius al trasllat de

malalts amb transport aeri (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• RGE núm. 2705/11, relativa a correguda de bous a Inca

(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2706/11, relativa a programa d'atenció individual

(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2707/11, relativa a resolucions de grau (BOPIB

núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2768/11, relativa a endarreriments de l'ajut

familiar de dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

• RGE núm. 2769/11, relativa a pagament de l'ajut familiar de
dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

• RGE núm. 2771/11, relativa a ajuda econòmica familiar de
dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

• RGE núm. 2773/11, relativa a beneficiaris de l'ajut
econòmic familiar de dependència (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

• RGE núm. 2774/11, relativa a beneficiaris de l'ajut familiar
de dependència per primera vegada (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).

• RGE núm. 3801/11, relativa a beneficiaris de l'ajut
econòmic a familiars de dependència per primer cop
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3802/11, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3803/11, relativa a endarreriments de l'ajuda
econòmica familiar de dependència (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3804/11, relativa a data d'abonament de l'ajuda
econòmica de dependència (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3805/11, relativa a resolucions de dependència
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3806/11, relativa a atenció individual de
dependència (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3807/11, relativa a resolucions del programa
d'atenció individual a l'agost (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).

• RGE núm. 3808/11, relativa a nòmina d'ajuda econòmica
familiar de setembre (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de
2011).

• RGE núm. 3814/11, relativa a resolucions de grau de
dependència (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 1649/11, 1650/11, 3211/11, 4064/11, 4503/11 i
4662/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4928/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i acorda que les proposicions no de llei que es
detallen a continuació es tramitin davant les comissió que
s'indiquen:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
• RGE núm. 1649/11, relativa a revisió i actualització del

finançament dels consells insulars (BOPIB núm. 5, d'1 de
juliol de 2011).

•
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Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• RGE núm. 1650/11, relativa a transport aeri entre illes i la

península potenciat a través de la DOSP i l'aportació
econòmica de l'Estat (BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de 2011).

Comissió de Salut:
• RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari (BOPIB

núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

Comissió d'Economia:
• RGE núm. 4064/11, relativa a proposta de reactivació

econòmica mitjançant el sector audiovisual (BOPIB núm.
18, de 28 d'octubre de 2011).

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• RGE núm. 4503/11, relativa a personació del Govern al

judici penal de la darrera víctima de la violència masclista
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

• RGE núm. 4662/11, relativa a reparació del Racó de la
Memòria a Porreres (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de
2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2117/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4756/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a dació
de subhastes i concurs de creditors, publicada al BOPIB núm.
7, de 29 de juliol de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant  la Comissió de Turisme RGE núm. 4178/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4944/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i accepta la retirada de la pregunta esmentada,
presentada pel la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i
Melià, relativa a policia turística, publicada al BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears

reguladora de la compareixença dels alts càrrecs del Govern
sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l'acció de govern.

Havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta
de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessions de
dia 23 de novembre de 2011, el president procedeix a dictar la
resolució que es transcriu a continuació:

Resolució de Presidència del Parlament de les Illes
Balears reguladora de la compareixença dels alts càrrecs

del Govern sobre la idoneïtat al càrrec 
i projecte per a l'acció de govern 

Aquesta resolució de Presidència dóna resposta a l'exigència
prevista a l'article 38.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears. En
aquest precepte, sota la rúbrica Informació al Parlament,
s'indica textualment:

"1. El Consell de Govern ha de donar a conèixer al
Parlament de les Illes Balears el nomenament dels membres
del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs, com també
el dels gerents de les empreses públiques o de qualsevol dels
ens del sector públic instrumental.
2. El Parlament de les Illes Balears, segons els mecanismes
que preveu el seu reglament, pot demanar una
compareixença de la persona nomenada, amb la finalitat que
pugui defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern."

L'àmbit subjectiu de la resolució recau en els alts càrrecs,
gerents d'empreses públiques o de qualsevol ens del sector
públic instrumental, tots ells del Govern de les Illes Balears,
sense que s'hi considerin inclosos el president, el vicepresident
i els consellers, perquè disposen d'altres mitjans de control de
caràcter parlamentari.

En aplicació dels articles 33.2 i 48 del Reglament del
Parlament, la compareixença tendrà lloc davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals com a manifestació de la
funció de control al Govern per part de la institució
representativa del poble de les Illes Balears. 

Així, el president del Parlament, amb el parer favorable de
la Mesa i de la Junta de Portaveus, dicta la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Aquesta resolució és aplicable als alts càrrecs nomenats pel

Govern de les Illes Balears a què es refereix l'article 38.1 de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.
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Segon
La compareixença de les persones esmentades es podrà

solAlicitar a instància de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, del seu president o d'una cinquena part dels diputats,
dins el termini de tres mesos des del nomenament de la persona
la compareixença de la qual se solAlicita.

Tercer
La compareixença es durà a terme en el si de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals i tendrà per l'objecte
l'exposició d'una defensa per part del compareixent, de la
idoneïtat al càrrec i del projecte per a l'acció de govern. La
sessió es desenvoluparà amb la intervenció, en primer lloc, de
la persona que compareix sense limitació de temps; a
continuació, intervendran els grups parlamentaris de major a
menor importància numèrica de la cambra (i aquell al qual
pertany el president del Govern, en darrer lloc), amb la
formulació de preguntes o observacions, per un temps de deu
minuts cadascun. El compareixent podrà contestar de forma
individual o conjunta pel mateix temps. Seguidament, hi haurà
torns de rèplica i contrarèplica per un temps màxim de cinc
minuts.

Quart
SolAlicitada la compareixença per part de la comissió, del

president d'aquesta o d'una cinquena part dels diputats, i
transcorreguts sis mesos des que la compareixença estigui en
condicions de ser inclosa a l'ordre del dia sense que aquesta
s'hagi produït, els diputats que l'hagin solAlicitada podran
adreçar-se a la Presidència del Parlament de les Illes Balears i
solAlicitar que se substanciï davant el Ple a la primera sessió que
se celebri.

Disposició transitòria
Les solAlicituds de compareixença dels nomenaments fets pel

Govern de les Illes Balears amb anterioritat a la data d'aquesta
resolució es podran dur a terme en el termini d'un mes, a
comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOPIB.

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

Ordre de Publicació

B)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4790/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta
assabentada dels canvis següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals: 
• L'Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí substitueix l'Hble. Sra.

Francina Armengol i Socías.

Comissió de Turisme:
• L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socías substitueix l'Hble.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Reclassificació de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 27 de juny de 2011,

s’anomenà la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, atès l’escrit RGE núm. 1794/2011 de dia 27 de
juny de 2011, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, i categoria professional assimilada a
la d’un funcionari del grup C1, nivell 23, que ocupi una
plaça de cap de negociat.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4950/2011 de dia 25 de novembre de
2011, solAlicita que l’anterior passi a tenir una categoria
professional assimilada a la d’un funcionari del grup A2,
nivell 24, que ocupi una plaça de cap de secció, a partir de
dia 1 de desembre de 2011.

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

personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa dia 30 de novembre de 2011,

Resolc:
1. Que la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, amb caràcter de

personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, passi a tenir una categoria professional assimilada
a la d’un funcionari del grup A2, nivell 24, que ocupi una
plaça de cap de secció, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 de desembre de 2011. 

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

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

A la seu del Parlament, a 1 de desembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 23, de 25 de novembre
de 2011.

-  Pàg. 801 i 818. Proposicions no de llei davant Ple, apartat B):
On diu: ..., relativa a reparació del Tacó de la Memòria a
Porreres.
Hi ha de dir: ..., relativa a reparació del Racó de la Memòria a
Porreres.
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