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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
7 de desembre de 2011, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2335/11, relativa a
modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària per garantir
l'estabilitat de les finances públiques, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

a aprovar la modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària,
de forma que es recullin les següents qüestions:

1. Que l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressuposts de
les administracions públiques i de les entitats públiques
empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic
vinculats o dependents d'alguna administració, ja sigui de
l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, es
realitzin en un marc d'estabilitat pressupostària, d'acord amb els
principis derivats del Pacte d'estabilitat i creixement.

2. Que les situacions excepcionals de dèficit pressupostari hagin
de ser justificades mitjançant l'exposició de les causes que
ocasionen i la identificació dels ingressos i les despeses que les
produeixen, i que requereixin de la formulació d'un pla
economicofinancer de sanejament a mig termini per a la seva
correcció.

3. Que l'objectiu d'estabilitat pressupostària hagi de contenir els
límits de despesa i endeutament per a totes les administracions
públiques i empreses públiques vinculades a elles."

A la seu del Parlament, 13 de desembre de 2011.
La secretària primera:
Eulàlia E. 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 7

de desembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3099/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política del Govern relativa a menors i joves
en risc d'exclusió social.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carme Castro i
Gandasegui.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Fina Santiago i
Rodríguez i Carme Castro i Gandasegui.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5060/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dades d'atur. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5063/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de dependència. (BOPIB
núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5066/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a targeta sanitària. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5062/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a terrenys protegits. (BOPIB núm. 24, de 2
de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5061/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte Ib-salut 2020.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5067/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcias, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa PAIRE. (BOPIB
núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5065/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a carreteres a l'illa d'Eivissa.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta 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/Urdangarín. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5059/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a dades d'atur (I). (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre 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 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 4663/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política audiovisual.
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre 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 7

de desembre de 2011, rebutjà la Moció RGE núm. 4948/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en el canvi d'ús dels establiments turístics. (BOPIB
núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 5064/11 i 5073/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, decaigueren les dues preguntes
indicades, presentades pels diputats Hble. Sr. Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, i Hble. Sr. Miquel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular; i relatives a
abocador de Ca Na Putxa d'Eivissa i a actuacions contra la
processionària del pi a Formentera, respectivament (ambdues
publicades al BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011), a
causa de l'absència dels diputats esmentats. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3268/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de l'estructura del GEIBSAU. (BOPIB
núm. 14, de 30 de setembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3275/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre d'emergències 112 a Eivissa. (BOPIB núm. 14,
de 30 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3602/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3603/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi per funcionaris interins. (BOPIB núm. 16, de
14 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3607/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de Cooperació Local. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3730/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a legislació urbanística de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 2345/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de l'article 47 de la Constitució
Espanyola. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 2347/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política d'habitatge. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 2740/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a metro. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3572/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni ferroviari. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3214/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a soterrament del
tren a Inca. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 3215/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a dur el metro fins
a Son Espases. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 1 de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3841/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística a les fires de Londres, Madrid i Berlín. (BOPIB núm.
17, de 21 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 1 de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3842/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de Magaluf. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 1 de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3843/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
d'interès autonòmic. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).
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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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 1 de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3878/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia de
connectivitat de les Illes Balears per a aquest hivern. (BOPIB
núm. 17, de 21 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 1 de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 3879/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures aprovades
per tal de possibilitar que aquesta temporada turística sigui
bona. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre 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 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre les prioritats que s'ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern (RGE núm. 1910/11).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2011,
tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyat de la directora general
de Cultura i Joventut, del director general d'Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement, de la cap de Gabinet

i del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, informà sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5737/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a urbanitzacions en el litoral.
(Mesa de 14 de desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre urbanitzacions en el litoral.

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb la
seva política d'urbanitzacions en el litoral.

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5800/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3099/11, relativa a serveis per a menors i joves en risc
d'exclusió social. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 3099/11, relativa a política del Govern
relativa a menors i joves en risc d'exclusió social, la moció
següent.

Atesa la interpelAlació presentada pel Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa en el Parlament de les Illes Balears
a la consellera de Salut, Família i Benestar Social en relació
amb menors i joves en risc d’exclusió social.

Atès que durant el debat de la interpelAlació la consellera va
anunciar la voluntat de nomenar el Defensor del Menor i
d'augmentar els programes i centres per a menors en risc
d’exclusió social.

Atès que en diverses ocasions membres del Govern,
especialment la consellera de Salut, Família i Benestar social i
el conseller d’Educació i Cultura, han anunciat que no reduiran
cap programa socioeducatiu dirigit als centres escolars.

Atès que s’han reconegut per part de la consellera com a
colAlectiu de risc d’exclusió social les famílies amb menors que
tenen dificultats econòmiques per cobrir les seves necessitats
bàsiques.

El Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent 

Moció:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a nomenar en el termini de quinze dies un director
o una directora de Defensa del drets dels menors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre la contractació dels vuit tècnics
d’intervenció socioeducativa que realitzaven les seves funcions
durant els cursos escolars 2009 i 2010 en els centres escolars
següents: IES Can Peu Blan, IES Josep Sureda i Blanes, IES
Juníper Serra, IES Calvià, IES Felanitx, IES Quartó de
Portmany, IES Politècnic, IES Cap de Llevant.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que es
mantenguin els convenis amb els consells insulars per a la
valoració de menors que han estat víctimes d’abusos sexuals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir, per la via que consideri oportuna, la prestació
econòmica dirigida als joves extutelats que no tenen xarxa
familiar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar una partida pressupostària durant l’any 2012 de
1.500.000 d’euros per a famílies amb dificultats econòmiques.
Per rebre aquestes ajudes tindran prioritat les famílies amb
menors i aniran dirigides a cobrir les necessitats bàsiques.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
el termini de tres mesos presenti una planificació dels centres i
programes que durant aquesta legislatura té previst posar en
funcionament per a menors que han de complir mesures
judicials.

Palma, a 12 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5738/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversions ferroviàries. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5748/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions, retribucions i base legal de la Secretaria General
Adjunta. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5749/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions, retribucions i base legal de la Secretaria
Autonòmica de Promoció Empresarial. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5782/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a document Ib-salut 2020. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5783/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a substitució de l'interlocutor amb les
associacions de pacients. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller Gabriel Company manté que el Govern de les
Illes Balears ha rebut aportacions finalistes de l'Estat per
inversions ferroviàries superiors a les que el Govern ha transmès
a SFM per a aquesta finalitat, una dada que semblen desmentir
les liquidacions pressupostàries. Això no obstant, li demanam:
és cert que el Govern de les Illes Balears ha aportat a SFM per
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inversions ferroviàries menys doblers dels que ha rebut de
l'Estat per a aquesta finalitat?

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quines són les funcions, quines retribucions i quina norma
legal sustenta la Secretari General Adjunta de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions, quines retribucions i quina norma
legal sustenta la Secretaria Autonòmica de Promoció
Empresarial de laVicepresidència Econòmica de Promoció
Empresarial i d'Ocupació?

Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones formen part de l'equip redactor del
document Ib-salut 2020 i quin ha estat per al Govern balear el
cost econòmic de la redacció d'aquest document?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El metge de família Antoni Salvà, assignat funcionalment
per a la interlocució amb les associacions de pacients, ha estat
substituït a la seva plaça d'origen?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5753/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a protecció d'Els Canons.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5754/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a sentència del TSJB sobre
Ses Fontanelles. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5755/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions empresarials. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5756/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
targeta bàsica. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5757/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni ferroviari. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5758/11, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret llei
de mesures tributàries urgents. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5759/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió del Consell de coordinació de policies locals.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de
desembre de 2011).
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RGE núm. 5760/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute del Govern central amb la nostra comunitat autònoma.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5761/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira
de turisme esportiu. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5762/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaga
de processionària del pi a l'illa de Formentera. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5763/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició
de l'edifici situat al carrer Palau Reial, 14, de Palma de
Mallorca. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14
de desembre de 2011).

RGE núm. 5764/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plataforma d'autoavaluació d'establiments turístics.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5765/11, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a urbanitzacions classificades actualment com a sòl
rústic protegit. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5766/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5767/11, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat
de la llengua catalana. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5768/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa autonòmica sobre transparència. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5769/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció turística a Eivissa. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5770/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contactar amb l'oposició. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 14 de desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix, al president, la protecció d'Els
Canons (Artà) per la Llei 1/2000?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix, al Govern, la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Balears de dia 3 de novembre d'enguany
sobre Ses Fontanelles?

Palma, a 9 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 el Govern que les subvencions empresarials
distorsionen els mecanismes de mercat, creant privilegis a qui
les rep i posant dificultats a qui no les rep?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Ens pot informar la consellera de Salut, Família i Benestar
Social en quina fase es troba la tramitació de la Targeta Bàsica?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
situació del conveni ferroviari després de la reunió amb el
Ministeri de Foment del passat 23 de novembre de 2011?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Quina valoració li mereix, al vicepresident del Govern, el
decret llei de mesures tributàries urgents?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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.

Com valora el Govern de les Illes Balears el fet que el
Consell de coordinació de policies locals només s'hagués reunit
una vegada des de la seva creació, el maig de 2009, quan ha de
celebrar reunions semestrals?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina quantia xifra el Govern de les Illes Balears el deute
del Govern central amb la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

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.

En què consistirà la fira del turisme esportiu anunciada per
la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 actuacions té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de controlar la plaga de
processionària del pi a l'illa de Formentera?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines condicions es va adquirir l'edifici situat en el
carrer Palau Reial, 14, que alberga diversos serveis de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
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Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló. 

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 funcionarà la plataforma d'autoavaluació
d'establiments turístics?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

Quines urbanitzacions classificades actualment com a sòl
rústic protegit opina el conseller de Medi Ambient i Territori
que són per definició sòl urbà?

Palma, a 9 de desembre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social garantir el dret a la prestació sanitària de la interrupció
voluntària de l'embaràs?

Palma, a 7 de desembre 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Autoritats acadèmiques ens alerten dels perills sobre la
continuïtat de la llengua catalana a les Illes. Farà el Govern de
les Illes Balears cas de l'advertiment i prendrà mesures per
redreçar la tendència o, contràriament, farà cas omís del risc i
deixarà avançar el procés de substitució?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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.

Incomplir la normativa autonòmica sobre transparència està
entre les qüestions que sabia que havia de fer i seguirà fent el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears promocionar el
turisme nàutic a l'illa d'Eivissa, amb nous ports o altres
alternatives?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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



952 BOPIB núm. 26 -  16 de desembre de 2011

Sr. President del Govern, considera adequat no haver
contactat ni una sola vegada amb l'oposició donada la situació
de dificultats en què es troba la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluc Armengol i Socias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5781/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convocatòria de subvencions en energies
renovables, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 14 de desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa treure el Govern la convocatòria de subvencions
en matèria d'instalAlacions d'energia fotovoltaica i minieòlica
aïllada?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5751/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compromís de la CAIB en la
lluita contra el canvi climàtic. (Mesa de 14 de desembre de
2011).

RGE núm. 5775/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a català llengua vehicular als mitjans de comunicació
públics de les Illes Balears. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5776/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a formació del professorat. (Mesa de 14 de desembre
de 2011).

RGE núm. 5777/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a "Espai Mallorca". (Mesa de 14 de desembre
de 2011).

Palma, a 14 de desembre 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 conferència mundial sobre canvi climàtic de Durban,
COP17, se celebra en un clima d’incertesa sobre les decisions
a prendre, després del fracàs de la Cimera de Copenhaguen, ara
fa dos anys. No només no hi ha claredat sobre la renovació del
protocol de Kyoto, sinó que la manca de compromisos efectius,
sobretot per part dels països més contaminants, com la Xina o
els Estats Units, ha provocat que el 2010 les emissions de CO2

hagin augmentat un 5% a nivell global, a pesar de la crisi
econòmica.

La urgència amb la qual són capaços de reunir-se
organismes multilaterals com el G20 falla quan es tracta
d’afrontar l’augment de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, a pesar de l’ample consens de la comunitat científica
sobre els efectes de l’escalfament global per causa de l’acció
humana. El canvi climàtic no és un fet ecològic aïllat, sinó la
conseqüència d’un model econòmic que destrueix el planeta.
Lluitar en contra del canvi climàtic implica reivindicar els
nostres béns comuns: aigua, atmosfera, biodiversitat, boscos,
oceans i espais públics. Això vol dir garantir que els que menys
tenen també tinguin accés a aquests recursos i que no paguin les
conseqüències de la contaminació d'uns pocs. És, per tant, una
qüestió de justícia climàtica i social.

Actualment la concentració de CO2 és de 390ppm, la qual
cosa suposa un nivell extrem, i és la causa que les glaceres es
fonguin, les sequeres augmentin, els boscos es consumeixin. Per
reduir aquesta xifra, necessitem una transició ràpida a una
economia que no depengui dels carburants, i redueixi
dràsticament les emissions, una fita que només serà possible
amb un compromís clar a nivell internacional, de cada un dels
Estats, així com amb una política coherent a tots els nivells.

Per això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent 

Proposició no de llei:

• El Parlament de les Illes Balears recorda la importància que té
la lluita contra el canvi climàtic tant per al conjunt del planeta,
com especialment per a la nostra comunitat, com a realitat
insular especialment vulnerable a les conseqüències de
l’escalfament global.
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• El Parlament de les Illes Balears insta la Conferència de les
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic a formalitzar un segon
període d'aplicació del Protocol de Kioto (2012-2017), amb un
acord vinculant que es faci efectiu a partir de 2015 que involucri
els països emergents i industrialitzats.

• El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea, els
seus països membres i la comissària de Canvi Climàtic, Sra.
Connie Hedegaard, a defensar un compromís unilateral de lluita
contra el canvi climàtic, de reducció del 30% de les emissions
el 2020 en relació amb les de 1990.

• El Parlament de les Illes Balears insta els membres de la
COP-17 a implementar els acords de Copenhaguen i Cancun per
garantir el finançament a llarg termini de 100 mil milions de
dòlars per al 2020 per a mesures d'adaptació en els països
empobrits o en vies de desenvolupament.

• El Parlament de les Illes Balears insta la delegació espanyola
a la COP-17 a defensar les posicions anteriors.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar el Pla d’Acció per a la lluita contra el Canvi
Climàtic, revistat el març de 2011 amb el consens de les
organitzacions empresarials, socials i les institucions insulars i
municipals.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla Director Sectorial Energètic de les
Illes Balears per garantir un horitzó d’implantació de les
energies renovables coherent amb els compromisos establerts a
nivell europeu.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
afavorir, mitjançant un conveni específic, la viabilitat de les
mesures anteriors, per compensar el fet insular i assegurar les
mesures exposades en relació amb les Illes Balears.

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Vivim amb profunda preocupació les notícies que ens
arriben dels mitjans de comunicació públics.

El tancament de Mallorca Televisió i d’Ona Ràdio, a més de
l’irreparable dany que es fa als seus treballadors, afebleix
l’oferta en català dels mitjans de comunicació.

No són menys inquietants les notícies que ens arriben d’IB3,
tant televisió com ràdio, no només per estar segrestades per un
conseller, la qual cosa potser sigui legal, però dubtosament
democràtica, o per la designació de les persones
escollides per dirigir-les, sinó també per l’anunci d’emetre
pelAlícules en castellà, quan l’oferta per a aquells que
prefereixen el castellà és immensa.

De cap manera no podem entendre l’actitud del conseller de
Cultura, que s’expressa en un català acurat, de no intervenir o
intercedir davant els seus companys per defensar uns mitjans de
comunicació públics en els quals el català sigui la llengua
vehicular.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures oportunes per tal que el català
sigui la llengua vehicular dels mitjans de comunicació públics
de les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Dia 18 d’octubre de 2011 apareixia en el BOIB una
resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia
27 de setembre de 2011 per la qual es deixava sense efecte la
resolució de l’anterior conseller de dia 22 de març de 2011,
de convocatòria d’ajuts econòmics individuals per assistir a
activitats de formació permanent del professorat
d’ensenyaments no universitaris dins el període comprés entre
l’1 de setembre de 2010 i el 31 d’agost de 2011.

Això significava, a la pràctica, l’aplicació d’un retall d’ajuts
amb efectes retroactius a unes accions formatives que el
professorat ja havia realitzat.

La formació del professorat és una política imprescindible
que ha de portar a terme l’administració educativa com a
mesura positiva per a la millora de la qualitat de l’ensenyament
i, per tant, per a la lluita contra el fracàs escolar i
l’abandonament prematur.
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Malgrat que aquests ajuts es tornin a convocar per als
propers anys, cosa que esperam, el mal ja està fet perquè el
professorat no es fiarà de comptar amb un ajut que pot ser
deixat sense efecte una vegada feta l’acció formativa.

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 deixar sense efecte la Resolució del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de setembre de 2011
relacionada amb la supressió de la convocatòria d’ajuts per al
curs 2010-2011 per a les activitats de formació permanent del
professorat d’ensenyament no universitari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar immediatament els ajuts a activitats de formació
permanent al professorat que tenia dret a rebre-les a l’empara de
la convocatòria realitzada segons la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de dia 22 de març de 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar novament, dins el primer trimestre de 2011,
la línia d’ajuts a activitats de formació permanent del
professorat d’ensenyament no universitari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar estabilitat a la convocatòria d’aquests ajuts per
a la formació permanent del professorat durant tota la
legislatura.

Palma, a 9 de desembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Donar a conèixer i difondre allò que produeixen els nostres
autors, artistes, artesans i productors en els territoris de parla
catalana i, més concretament, a Barcelona, és la tasca de l’Espai
Mallorca.

Tenir ressò en l’àmbit del nostre mercat cultural natural és
vital per divulgar l’esforç i la producció creativa dels nostres
escriptors i artistes.

Res d’això no és possible sense la implicació de les
institucions.

Ara mateix, l’Espai Mallorca passa moments molt delicats
que en posen en perill la continuïtat. Deixar-lo caure fóra
malversar la feina de molts anys.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Conselleria de Cultura, a donar suport a l’Espai
Mallorca per tal de continuar amb la promoció de l’obra dels
nostres creadors.

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5739/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció del territori, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5772/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Mesa per a la cultura, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5773/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a filmoteca de les Illes Balears, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5774/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria del Consell Social de la llengua
catalana, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 14 de desembre de 2011).

RGE núm. 5778/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a calendari de pagaments al sector primari, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 14 de
desembre de 2011).

Palma, a 14 de desembre 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 la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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Hi ha un ampli consens a les Illes Balears sobre la necessitat
de preservar el nostre paisatge (el litoral, la muntanya, les zones
rurals, la millora del paisatge urbà, ...) i sobre que el camí per
mantenir l’estatus de potència turística mundial no passa per
incrementar la saturació d’urbanitzacions i ciment a vorera de
mar, ben al contrari, per afrontar operacions de rehabilitació i
esponjament a les zones degradades.

Això no obstant, el Govern anuncia el retorn al
desenvolupisme urbanístic que ha caracteritzat les darreres
dècades, un model esgotat i que comporta nombrosos perjudicis:
ambientals, d’atractiu turístic, de qualitat de vida, de saturació
dels espais turístics i ciutadans, de colAlapse en els serveis
públics, etc., sense oblidar el protagonisme de l’especulació
urbanística en la gènesi de la profunda crisi en la
qual estam immersos; de fet, sense haver adoptat les mesures
proteccionistes dels darrers anys, la nostra situació econòmica
encara seria més delicada.

En concret, el Govern parla de tornar a emprendre
urbanitzacions en el litoral derogant la Llei 4/08 que protegí
nombrosos espais d’alt interès ecològic i paisatgístic, expressa
el suport a la modificació del Pla Territorial per permetre l'aldea
turística d'Es Guix; anuncia l’autorització de nous ports
esportius i l’ampliació dels existents, amb l’impacte de tot ordre
que comporten aquestes macroinstalAlacions i l’efecte de
sobresaturació sobre la costa i el litoral; de més camps de golf,
de parcs temàtics que ens banalitzen com a destinació turística,
de convertir hotels en blocs de pisos, de facilitar l’ús residencial
a fora vila, etc.

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

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir de promoure reformes en la normativa
territorial que comportin l’increment d’oferta turística i de
segona residència, la implantació de nous ports esportius o
ampliacions desmesurades, més camps de golf o la
rururbanització del camp; i, en canvi, l'instam a actuacions
decidides en la defensa del litoral i la millora paisatgística i de
l’oferta turística a les Illes Balears.

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Ve de lluny l’interès dels sectors vinculats al món cultural,
entès d’una forma àmplia, de constituir una “Mesa per a la
Cultura” on tots ells s’hi sentin representats.

Establir la política cultural al marge o, fins i tot, desoint les
parts implicades, és un error que cal esmenar.

Els diversos colAlectius, que no són pocs, que intervenen des
dels processos creatius als processos de difusió, cal que siguin
elements actius que aportin la seva experiència, la seva opinió
i les seves aspiracions.

Per tal que totes les veus implicades en el fet cultural
d’aquesta terra puguin sentir-se involucrades en les decisions
que les afecten, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una “Mesa per a la Cultura” que sigui
representativa, eficaç i interdisciplinar.

Palma, a 9 de desembre de 2011.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

A més de la projecció de pelAlícules desclassificades dels
catàlegs de les distribuïdores; de la celebració de cicles de
directors marginals o poc reconeguts; de la recuperació d’obres
de directors que en el seu moment passaren desapercebudes; o,
en fi, de la catalogació de l’obra cinematogràfica de qualsevol
director i l’arxiu de tot aquell material que envolta i pertany al
món del cinema, també té una funció important en la
recuperació de tot el material, artístic o antropològic, de
professionals o d’aficionats, que sobre les Illes s’ha realitzat,
que ara es troba dispers i, potser, en un estat de conservació no
adequat.

Recuperar aquest fons patrimonial i donar-lo a conèixer és
també l’objectiu de la filmoteca.

Malgrat molt material s’hagi fet malbé, tenim esperances de
recuperar part del llegat audiovisual.
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Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear la
Filmoteca de les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El Consell Social de la Llengua Catalana es va crear l’any
2002 com a òrgan d’assessorament i de consulta en matèria
lingüística. És també un òrgan de participació en el qual
intervenen, a més de l’administració de la comunitat autònoma,
tots els grups parlamentaris, la Universitat de les Illes Balears,
els sindicats, els ajuntaments, les entitats ciutadanes i persones
particulars d’especial rellevància en aquesta matèria.

En el darrer plenari del Consell Social de la Llengua
Catalana es va establir el calendari de les següents sessions que
marcava els dies 8 de setembre i 3 de novembre com dates per
a les reunions de la Comissió Permanent i el dia 24 de
novembre com data de la reunió plenària. Aquest calendari no
s’ha fet efectiu i, en aquest començament de legislatura, tampoc
no s’ha realitzat la renovació ni dels càrrecs de direcció ni dels
representats de cada estament, tal com caldria.

En aquesta legislatura s’han promogut i s’han anunciat
canvis importants en la gestió de la política lingüística d’aquesta
comunitat autònoma, sobretot pel que fa al sector educatiu, que
haurien d’haver estat analitzats per aquest òrgan, per la qual
cosa, i en atenció que no és una qüestió pressupostària sinó de
voluntat política que el Consell Social de la Llengua Catalana
es mantengui i acompleixi la seva funció, 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 que solAliciti a les entitats implicades en el Consell de
la Llengua Catalana el nomenament dels seus representants en
aquest òrgan.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar el més prest possible la Comissió Permanent
i el Plenari del Consell de la Llengua Catalana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar davant el Consell de la Llengua Catalana
aquells canvis normatius que pensi portar a terme.

Palma, a 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la situació de dificultats econòmiques que viu tot el
teixit productiu amb motiu de la crisi econòmica i atenent les
dificultats particulars del sector primari, reflectit, entre d’altres
indicadors en la reducció de treballadors afiliats al règim
d’autònoms i el tancament d’explotacions, segons la Memòria
del Consell Econòmic i Social de 2010.

Atès que per a aquest sector són fonamentals els programes
i les ajudes que s’impulsen des de les diferents administracions,
particularment la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ateses les declaracions del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori que va garantir davant el Consell Agrari
Interinsular el pagament de les ajudes agràries i ramaderes
pendents abans que acabi l'any 2011.

Atesa l’afirmació feta en seu parlamentària per part del
conseller en el sentit que el pagament de les ajudes al sector
primari serien la prioritat de la seva conselleria.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a establir i presentar
públicament un calendari de pagaments per resoldre el deute del
Govern de les Illes Balears amb el sector primari.

Palma, a 25 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 3535/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar , relativa a
cessaments de personal funcionari a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació,
que s'han acordat a proposta de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats des del dia 1 de juliol al 30 de setembre
de 2011? Indicant el nom de la persona cessada, el lloc de
feina del qual ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrit, en
cada cas.

Pràcticament tots els cessaments es corresponen a empleats
que ocupaven els llocs en comissió de serveis, per tant, no hi ha
adscripcions, simplement tornen al lloc del qual són titulars (la
majoria docents). Adscripció pròpiament dita només hi ha la de
Maria Glòria Estades i Janer que ha estat adscrita a un lloc base
auxiliar de la Conselleria de Turisme.

Els cessaments en el període de referència han estat els
següents:

Nom Codi lloc Lloc

Molina Alcántara, María
Carmen

F0114018A Cap del Servei d'Administració i
Programes Exteriors

Pla Manuel-Rimbau, Susana F01140230 Cap del Servei d'Ensenyaments
Artístics

Pujol Bosch, Antonina F01140085 Cap del Servei de Política de
Normalització Lingüística

Estades Janer, Maria Glòria F01760073 Secretària personal

Díaz Gual, Graciela Catalina F01760126 Secretària personal

Roig Sarralde, Francisca
Maria

F01760075 Secretària personal

Flores Clemente, Alberto
José

F01030051 Cap del Departament de
Planificació i Centres

Sbert Garau, Miquel F01030011 Cap del Departament d'Inspecció

Miró Munar, Josefa María F01760074 Secretària personal

Amar Ortega, Rosario F01140089 Cap del Servei de Planificació i
Participació de Formació
Professional

Riera Riutort, Antònia F01033002C Director de l'Institut per a
l'Educació de la Primera Infància

Alarcón Zamora, Marco
Antonio

F01140088 Cap del Servei de Relacions
Sindicals

Alorda Vilarrubias, Maria
Francisca

F01140096 Cap del Servei d'Innovació
Educativa

Ramis Gómez, Francisco F01140097 Cap del Servei d'Oferta
Formativa i Infraestructures

Barceló Taberner, Margalida F01140098 Cap del Servei de Formació
Permanent del Professorat

Fiol Pizàá, Antònia Maria F01140085 Cap del Servei de Política de
Normalització Lingüística

Estarás Fernández, Juan Director de l'Institut de
Qualificacions Professionals de
les Illes Balears

Frau Pastor, Antoni F01140087 Cap del Servei de Contractació i
Recursos

Vidaña Fernández, Luis F01140101 Cap del Servei d'Escolarització,
Informació, Títols i
Convalidacions

Mainó Vaquer, Miquel
Ángel

F01140102 Cap del Servei de Centres

Martorell Cebollada, María
Elisa

F01030013 Cap del Departament de
Personal Docent

Fiol Pizà, Antònia Maria F01140088 Cap del Servei de Relacions
Sindicals

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

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3536/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessaments de personal funcionari a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació,
que s'han acordat a proposta de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social des del dia 1 de juliol al 30 de
setembre de 2011? Indicant el nom de la persona cessada, el
lloc de feina del qual ha cessat i el lloc al qual ha estat adscrit,
en cada cas.

Maria del Carmen Masip i Pinilla (4897)
Codi Lloc que ocupava: F01760124. Secretària personal.
Lloc adscrit: jubilació forçosa 31.08.2011.

Maria Isabel Fuster i Ferrer (103771)
Codi Lloc que ocupava: F01030026. Cap departament.
Lloc adscrit: F0114009. Cap servei d'Educació, Formació i
Informació.

Maria Isabel Fuster i Ferrer (103771)
Codi Lloc que ocupava: F0114009. Cap servei d'Educació,
Formació i Informació.
Lloc adscrit: F01140347. Cap servei d'Immigració.

Joana Rovira i López (109000)
Codi Lloc que ocupava: F01030022. Cap departament de
Coordinació autonòmica del Pla d'Addiccions i
Drogodependències de les Illes Balears.
Lloc adscrit: amb data 01.07.2011 no ocupa cap plaça del
Govern balear.

Gemma Cartagena i Molina (104412)
Codi Lloc que ocupava: F01760054. Secretària personal.
Lloc adscrit: amb data 01.07.2011 no ocupa cap plaça de la
nostra conselleria.
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Jesús García i Garriga (105198)
Codi Lloc que ocupava: F01140346. Cap del servei jurídic.
Lloc adscrit: F01140245. Cap del servei jurídic. 

Palma, 4 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3537/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessaments de personal funcionari a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació,
que s'han acordat a proposta de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació des del dia
1 de juliol al 30 de setembre de 2011? Indicant el nom de la
persona cessada, el lloc de feina del qual ha cessat i el lloc al
qual ha estat adscrit, en cada cas.

Els funcionaris i les funcionàries de carrera que han estat
cessats en llocs de lliure designació en las dates solAlicitades són
els següents:

15.07.2011 Oliver Payeras, Isabel. Cap del Servei de Salut
Laboral (F01140154).
Adscripció: Conselleria de Salut, Família i Benestar Social;
psicòloga.

18.07.2011 Vicens Buades, Maria Esther. Secretària personal
(F0176008A).
Adscripció: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori;
lloc base auxiliar.

18.07.2011 Santaella Esparrell, María Dolores. Secretària
personal (F0176008A). 
Adscripció: Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació; lloc base auxiliar.

22.07.201 1. Ortiz Rodríguez, Alfonso. Secretari personal
(F0176000K).
Adscripció: Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació; lloc base auxiliar.

28.07.2011 Días de Castro, María del Pilar. Cap del Servei de
Gestió Administrativa (F01140330). 
Adscripció: SOIB; cap del Servei de Polítiques Actives de
Formació.

31.07.2011. Buades Castell, Sebastià. Xofer. 
Adscripció: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori;
xofer.

20.09.2011. Ibañez Ripoll, Margarita. Cap del Servei de
Transferències.
Adscripció: Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació; cap del Servei de l'Institut Balear
d'Economia.

30.09.2011. París Pérez de Lema, María Fuensanta. Cap del
Servei Jurídic (F01140055). 
Adscripció: Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació; cap del Servei de Promoció
Industrial.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3538/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessaments de personal funcionari a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació,
que s'han acordat a proposta de la Conselleria de Presidència
des del dia 1 de juliol al 30 de setembre de 2011? Indicant el
nom de la persona cessada, el lloc de feina del qual ha cessat
i el lloc al qual ha estat adscrit, en cada cas.

Aguiló i Bennàssar, Lourdes.
Cessament: F010330041. Cap del Departament de coordinació
dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals.
Adscripció: F01220002. Advocats de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Aguiló i Monjo, Pedro Antonio.
Cessament: F02510001. Director de l'Advocacia de la comunitat
autònoma.
Adscripció: F1030003. Cap del Departament del Contenciós i
Constitucionals.

Hernández i Terrassa, Francesca M. dels Àngels.
Cessament: F013001A. Cap del Departament d'Assessorament
Lingüístic de la comunitat autònoma.
Adscripció: informació no disponible.

Torres i Pastor, Margarita María.
Cessament: F1030016. Cap del Departament de serveis
generals.
Adscripció: informació no disponible.

Prohens i Salom, Margarita de los Reyes.
Cessament: F0130004. Cap del Departament jurídic.
Adscripció: F01130097. Cap de la secció XV.

Palma, 14 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 3596/11 i 3597/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives
a embarcacions expedientades a les aigües de les Illes Balears
(I i II). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).
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Quina és la relació d'embarcacions expedientades la
temporada turística del 2010 i 2009 a les aigües de les Illes
Balears?

A la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic s'han expedientat l'any 2010: 9 embarcacions,
cap l'any 2009.

A la Direcció General de Medi Rural i Marí s'han
expedientat: l'any 2009: 202 embarcacions i l'any 2010: 133.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3599/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a grup
d'impuls per a la simplificació i la reducció de càrregues
administratives. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Qui forma actualment el grup d'impuls per a la
simplificació i la reducció de càrregues administratives a què
fa referència l'article 17 de la Llei 4/2001, de 31 de març de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears?
Quantes vegades s'ha reunit aquesta nova legislatura?

Us assenyal que l'acord del Consell de Govern, de 4 de
novembre de 2011, de reestructuració de diversos òrgans en
matèria de qualitat dels serveis, estableix la nova composició
del grup d'impuls per a la simplificació i la reducció de
càrregues administratives, presidit per la directora general de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, i els membres següents: el director general d'Innovació
i Desenvolupament Tecnològic, el director general de Comerç
i Empresa i el director general de Coordinació del Govern.

Està prevista la convocatòria de la Comissió
Interdepartamental de Qualitat i conjuntament, el grup d'impuls
per a la simplificació i la reducció de càrregues administratives,
per a la setmana següent a l'aprovació de l'acord.

Marratxí, 10 de novembre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes RGE núm. 3666/11 i 3667/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relatives a
ajudes als productors de patates (I i II). (BOPIB núm. 16, de
14 d'octubre de 2011).

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori: el
passat 15 de setembre, al BOIB núm. 138,  va publicar una
resolució per la qual es convocaren ajudes per al suport de les
agrupacions de productors de patates de consum destinades a
la indústria de la fècula. Segons la conselleria, quantes
empreses poden accedir a aquestes ajudes?

Davant la supressió de tota una sèrie de línies d'ajudes per
al 2011, per què la Conselleria d'Agricultura ha prioritzat la
convocatòria d'ajudes per al suport de les agrupacions de
productors de patates de consum?

1. Totes aquelles que compleixen les condicions de la
convocatòria.
2. No es té constància de cap supressió de línies d'ajudes
gestionades pel FOGAIBA. Es tracta d'una ajuda amb fons de
l'Estat espanyol, que es podien perdre en cas de no convocar-la
enguany.

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

Ordre de Publicació
H)

A les preguntes RGE núm. 3678/11, 3680/11 i 3681/11,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a hectàrees afectades pels incendis (I, II i III).
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin és el nombre d'hectàrees afectades a les Illes Balears
pels incendis durant els anys 2009, 2010 i 2011?

-Any 2009. 109,80 hectàrees.
-Any 2010. 695,84 hectàrees.
-Any 2011. Fins el 15 d'octubre de 2011, 2.431,05 hectàrees.

Palma, 7 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3679/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
aturats de llarga durada. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de
2011).

Relació d'aturats de llarga durada, de més de dos anys, a
les Illes Balears, a data de 30 de setembre de 2011.

El mes de setembre de 2011 es va tancar amb 76.067
persones registrades a l'atur a les Illes Balears, un -0,8% per sota
de la xifra del setembre de l'any anterior. D'aquestes, 23.231
porten més d' un any a l'atur, el que es coneix com atur de llarga
durada, i representen el 30,5% del total de l'atur registrat. A
més, dins aquest grup, 10.173 tenen una demanda d'antiguitat
superior a 24 mesos, el que representa un 13,4% del total de
persones en atur.

Respecte del mes de setembre de 2010, s'observa un fort
increment de les persones que porten més de 24 mesos en
situació d'atur. Concretament, han passat de 6.891 a 10.173,
amb un creixement relatiu del 47,6%, mentre que la resta de
durades experimenten un descens respecte de l'any anterior.

Els efectes de la crisi econòmica han provocat que la durada
mitjana de les demandes d'atur s'allargui. Així, l'atur de llarga
durada que suposava el 14,6% el 2008, va passar al 15,6% el
2009, per assolir el 25% el 2010.
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A més, el perfil d'aquestes persones en situació d'atur de
llarga durada ha variat sensiblement en els darrers tres anys.
Així, mentre el 2008 la major part d'aquestes persones eren
dones (un 62,9%), el setembre de 2011 els homes ja
representaven el 49% del total d'atur de llarga durada i el 45,4%
dels que porten més de dos anys a l'atur. Aquest fet s'explica per
la dificultat de la sortida de l'atur de molts treballadors
provinents del sector de la construcció. El sector d'edat més
afectat són les persones majors de 45 anys, que en el setembre
de 2011 suposen el 62,4% del total de persones amb demanda
d'ocupació superior a 24 mesos.

Els quadres corresponents a l'atur registrat a les Illes
Balears segons la durada de la demanda, setembre de 2011,
setembre de 2010 i setembre 2011-2010, que s'adjunten a la
resposta, queden dipositats al Registre de la cambra, a
disposició dels senyors diputats i les senyores diputades.

Palma, 31 d'octubre de 2011.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 3686/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a elecció empresa
sistema de gestió de llistes quirúrgiques. (BOPIB núm. 16, de
14 d'octubre de 2011).

Quina empresa ha estat elegida per donar suport a la
gestió del nou sistema de gestió de les llistes d'espera
quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries anunciat per la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social?

La primera fase del projecte es fa amb medis propis del
servei de salut i amb els sistemes d'informació existents. Per
tant, en aquest període no es fa necessari treure cap concurs.

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

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3687/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criteris selecció
programa informàtic de gestió de llistes quirúrgiques. (BOPIB
núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quins criteris s'han seguit per elegir el nou programa
informàtic per gestionar el nou sistema de les llistes d'espera
quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries anunciat per la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social?

La primera fase del projecte es fa amb medis propis del
servei de salut i amb els sistemes d'informació existents. Per
tant, no es fa necessari definir criteris de selecció.

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

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 3688/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa
informàtic de llistes quirúrgiques. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quin ha estat el procediment per elegir nou programa
informàtic per gestionar el nou sistema de gestió de les llistes
d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries anunciat per la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social?

La primera fase del projecte es fa amb medis propis del
servei de salut i amb els sistemes d'informació existents. Per
tant, en aquest període no es fa necessari posar en marxa cap
procediment per elegir un nou programa informàtic.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 3689/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a ATD i
AD dedicats al suport educatiu al curs passat. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

Quants ATD i AD hi havia el curs passat treballant dins la
Conselleria d'Educació, dedicats a programes de suport
educatiu?

El curs anterior hi havia 8 ATD i 4 AD.

Palma, 2 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3691/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost programa
informàtic sistema de gestió de llistes quirúrgiques. (BOPIB
núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin és el cost previst del nou programa informàtic que
gestionarà el nou sistema de les llistes d'espera quirúrgiques,
de consultes externes i de proves complementàries anunciat per
la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social?

La primera fase del projecte es fa amb medis propis del
servei de salut i amb els sistemes d'informació existents. Per
tant, en aquest període no es fa necessari calcular el cost previst
del nou programa informàtic.
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Palma, 7 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 3692/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a ATD i
AD dedicats al suport educatiu en l'actual curs. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

Quants ATD i AD hi ha en l'actual curs, treballant dins la
Conselleria d'Educació, dedicats a programes de suport
educatiu?

El nombre total d'ATD i d'AD dedicats a programes de
suport educatiu per al curs 2011-2012 de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional és de 5 ATD i
2 AD.

Palma, 2 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)

A les preguntes RGE núm. 3693/11 i 3699/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
simultaneïtat de metges. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de
2011).

Quins professionals sanitaris i en quins hospitals ha
detectat la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social la
simultaneïtat dels metges que treballem per a hospitals públics
i privats a la nostra comunitat?

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social no coneix,
ni ha detectat la simultaneïtat de metges que treballen per a
hospitals públics i privats a la nostra comunitat. En cas de
donar-se aquesta situació i d'acord amb la normativa legal
vigent, com la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal de
les administracions públiques i la Llei 55/2003, de l'estatut marc
del personal estatutari, s'ha d'obrir l'oportú expedient
disciplinari i així es du a terme pel corresponent departament
de la conselleria i el Servei de Salut.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 3694/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
eliminació programes de suport educatiu. (BOPIB núm. 16, de
14 d'octubre de 2011).

Quins programes de suport educatiu s'han eliminat en el
present curs escolar, degut a les retallades econòmiques fetes
a la Conselleria d'Educació?

No s'ha eliminat cap programa de suport educatiu.

Palma, 2 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 3696/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
programes contra l'abandonament prematur del sistema
educatiu. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Com ha afectat als programes que incideixen en la lluita
contra l'abandonament prematur del sistema educatiu la
disminució d'ATD i d'AD que s'ha fet a la Conselleria
d'Educació?

L'abandonament prematur del sistema educatiu no té res a
veure amb el nombre d'ATD i d'AD que hi ha a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, 2 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 3697/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a organigrama
GESMA. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin és el nou organigrama de l'empresa GESMA
(directors, subdirectors, coordinadors, adjunts a la direcció),
a dia 15 de setembre de 2011?

Organigrama a 15 de setembre de 2011:
• Director gerent.
• Director adjunt a gerència.
• Director Àrea Salut Mental.
• Directora d'Infermeria.
• Director mèdic Àrea Sociosanitària.
• Director de gestió.
• Director de RRHH.
• Responsable Departament Jurídic.
• Responsable d'Emergències, Seguretat i Sostenibilitat.
• Responsable de Sistemes d'Informació.
• Coordinador Admissions i Documentació Clínica.
• Coordinador Admissions i Documentació Clínica.

Palma, 24 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 3700/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a transport
a secundària al curs 2010-2011. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).
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Quants centres educatius públics tenien línia de transport
a secundària al curs 2010-2011?

Durant el curs 2010-2011, un total de 34 IES tenien línia de
transport a Mallorca, 7 a Menorca i 9 a Eivissa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 3702/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a actuacions a
l'Hospital Son Dureta. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de
2011).

Ha decidit la Sra. Consellera de  Salut, Família i Benestar
Social no fer cap actuació a l'antic Hospital de Son Dureta fins
l'any 2013?

Seguim amb els estudis tècnics i els processos administratius
per definir l'abast del projecte, per la qual cosa, no s'ha decidit
no realitzar cap actuació.

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

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 3703/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a servei de
menjador escolar curs 2010-2011. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quants centres educatius públics oferien servei de
menjador escolar al curs 2010-2011, desglossat per illes?

Els centres educatius públics que oferien el servei de
menjador al curs escolar 2010-2011 eren:

• Mallorca: 142.
• Menorca:   12.
• Eivissa:      13.
• Formentera: 0.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 3704/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a servei de
menjador escolar curs 2011-2012. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quants centres educatius públics ofereixen servei de
menjador escolar al curs 2011-2012, desglossat per illes?

Els centres educatius públics que ofereixen el servei de
menjador al curs escolar 2011-2012 són:

• Mallorca: 140.
• Menorca:   12.
• Eivissa:      14.
• Formentera: 0.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 3707/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a transport
a primària al curs 2010-2011. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quants centres educatius públics tenien línia de transport
a primària al curs 2010-2011?

Durant el curs 2010-2011, un total de 31 centres de primària
tenien línia de transport a Mallorca, 9 a Menorca i 21 a Eivissa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 3709/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a transport
a secundària al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quants centres educatius públics tenen línia de transport a
secundària al curs 2011-2012?

Durant el curs 2011-2012, un total de 35 IES tenen línia de
transport a Mallorca, 7 a Menorca i 9 a Eivissa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3714/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a transport
a primària al curs 2011-2012. (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

Quants centres educatius públics tenen línia de transport a
primària al curs 2011-2012?
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Durant el curs 2011-2012, un total de 30 centres de primària
tenien línia de transport a Mallorca, 9 a Menorca i 21 a Eivissa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5747/11,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures
tributàries urgents. 

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 183, de dia 6 de desembre de 2011, el Decret Llei
6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de
desembre de 2011, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda de
preveure'n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple de la cambra, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
RGE núm. 2327/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5741/11, presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de la pregunta esmentada, relativa
a connexió Artà, Manacor, Palma, publicada al BOPIB núm. 9,
de 26 d'agost d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 3413/11 a 3415/11, 3763/11,
3764/11, 4090/11, 4417/11 a 4419/11, 4423/11 a 4427/11,
4903/11 i 4905/11 a 4906/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5802/11, presentat per la diputada Hble. Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la
retirada de les preguntes següents:
• RGE núm. 3413/11 a 3415/11, relatives a millora de la

competitivitat del comerç, a impuls d'internacionalització
d'empreses balears i a suport al sector de la moda, davant la
Comissió d'Economia (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
d'enguany).

• RGE núm. 3763/11 i 3764/11, relatives a mesures d'estalvi
d'energia dels particulars i a decret de certificació energètica
dels edificis, davant la Comissió d'Economia (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 4090/11, relativa a ús d'energies renovables,
davant la Comissió d 'Economia.

• RGE núm. 4417/11, 4419/11, 4423/11, 4425/11 i 4427/11,
relatives a esponjaments a les zones turístiques, a marca
turística, a projectes d'interès autonòmic, a projecte d'interès
autonòmic de Magaluf i a promoció turística, davant la
Comissió de Turisme (BOPIB núm.  22, de 18 de novembre
d'enguany).

• RGE núm. 4418/11, 4424/11 i 4426/11, relatives a impuls al
sector primari, a energies renovables i a decret de
certificació energètica, davant la Comissió d 'Economia
(BOPIB núm.  22, de 18 de novembre d'enguany).

• RGE núm. 4903/11, 4905/11 i 4906/11, relatives a
actuacions en promoció, a fires per a l'any 2012 i a fira
Baleart, davant la Comissió de Turisme (BOPIB núm.  24,
de 2 de desembre d'enguany). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2900/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5803/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a pacte
per l'educació, publicada al BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Anunci de licitació per a l’adjudicació mitjançant

procediment obert, d’un contracte de servei de neteja general
i manteniment dels dos edificis del Parlament de les Illes
Balears, situats al carrer Conquistador, núm. 11 i al carrer
Palau Reial, núm. 8, ambdós de Palma.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 5/2011.
Perfil del contractant: www.parlamentib.es.

 
2. Objecte del contracte

Servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador,
núm. 11 i al carrer Palau Reial, núm. 8, de Palma.

3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteris d’adjudicació:

1. Oferta econòmica: 40 %
2. Metodologia: 25 %
3. Millores: 20 %
4. Borsa d’hores sense cost: 15 %

4. Termini d’execució i lloc d’execució
- Termini: dos anys.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer

Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8, de Palma.
- Possibilitat de pròrroga: sí, amb un màxim de dos anys.

 
5. Pressupost base de licitació

- Import sense IVA: 273.728,82.- i
- IVA: 49.271,18.- i
- Import total: 323.000,00.- i

6. Garantia
Garantia provisional: eximida.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA

exclòs). 

7. Requisits específics del contractista 
Classificació: grup u subgrup 1 categoria b
Tipus d’activitat: servei de neteja.

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes

Balears.
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (secció publicacions/altres)

9. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Registre de l’Oficialia Major del

Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8, de
Palma, des de les nou a les catorze hores.

b) Data límit de presentació: quaranta dies des de la data de
tramesa de l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE): 07/12/2011.

c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

d) Admissió de variants: no.
 
10. Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.

Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.

11. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

A la seu del Parlament, 12 de desembre de 2011.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.
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