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BB) RGE núm. 212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
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BQ) RGE núm. 228/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
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Menorca, relativa a alAlegacions a l'avantprojecte de llei de funció pública.
BR) RGE núm. 229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
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Menorca, relativa a alAlegacions a l'avantprojecte de llei de turisme.
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Menorca, relativa a viatge a Menorca de la DG de Cultura.
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BX) RGE núm. 326/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (I).
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BY) RGE núm. 327/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (II).
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BZ) RGE núm. 328/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (III).
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CA) RGE núm. 329/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (IV).
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CB) RGE núm. 330/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (V).
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CC) RGE núm. 331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a transferències als consells relatives a compromisos derivats d'inversions estatutàries (VI).
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a IRPF.
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B) RGE núm. 421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a modificació de la Llei de normalització lingüística.
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C) RGE núm. 426/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió amb
la ministra de Foment en relació amb els ports i aeroports de les Balears.
1173
D) RGE núm. 427/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme
de Madrid.
1173
E) RGE núm. 428/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a
la depuradora i l'estació de bombeig d'Eivissa.
1173
F) RGE núm. 429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió de deute
públic.
1173
G) RGE núm. 430/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte "La
finestra de l'Ib-salut".
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H) RGE núm. 431/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infermera d'enllaç.
1173
I) RGE núm. 432/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de l'assistència
a la fira de turisme de Madrid.
1173
J) RGE núm. 433/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura de les
convocatòries oficials per obtenir certificació de català.
1173
K) RGE núm. 434/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de
Política Fiscal i Financera.
1174
L) RGE núm. 435/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
convivència en els centres escolars de les Illes Balears.
1174
M) RGE núm. 436/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consens
lingüístic.
1174
N) RGE núm. 437/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equitat i qualitat
de l'ensenyament.
1174
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O) RGE núm. 438/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital de Can Misses.
1174
P) RGE núm. 439/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de les llistes
d'espera.
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Q) RGE núm. 440/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària.
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R) RGE núm. 441/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions estatutàries.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5901/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a gestió del Museu i la Biblioteca de Menorca.
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B) RGE núm. 6022/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a assessor realitzador d'esports a IB3.
1177
C) RGE núm. 56/12 de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris de neteja de torrents a les Illes Balears.
1177
D) RGE núm. 66/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a reorganització de la policia turística.
1177
E) RGE núm. 69/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a subministrament de vestuari i calçat.
1177
F) RGE núm. 89/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a programació de televisions locals.
1177
G) RGE núm. 120/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Baleart.
1178
H) RGE núm. 121/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Eurobijoux.
1178
I) RGE núm. 173/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
1178
relativa a factures de tertulians i colAlaboradors a IB3.
J) RGE núm. 176/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a producció industrial de les Illes Balears.
1178
K) RGE núm. 177/12 de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a PROA.
1178
L) RGE núm. 244/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de l'espai de Sa
Llonja durant 2012.
1178
M) RGE núm. 245/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
per a esponjaments a zones turístiques.
1178
N) RGE núm. 246/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al tercer sector.
1179
O) RGE núm. 247/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
en promoció.
1179
P) RGE núm. 248/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fires per
a l'any 2012.
1179
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Q) RGE núm. 249/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira Baleart.
1179
R) RGE núm. 251/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'edició i a les
editorials.
1179
S) RGE núm. 252/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús d'energies
renovables.
1179
T) RGE núm. 253/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament
a les zones turístiques.
1179
U) RGE núm. 254/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls al
sector primari.
1179
V) RGE núm. 255/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marca
turística.
1180
X) RGE núm. 257/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
del ferrocarril.
1180
Y) RGE núm. 258/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística.
1180
Z) RGE núm. 259/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la competitivitat del comerç.
1180
AA) RGE núm. 260/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls
a la internacionalització de les empreses balears.
1180
AB) RGE núm. 261/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
al sector de la moda.
1180
AC) RGE núm. 262/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
d'estalvi d'energia dels particulars.
1180
AD) RGE núm. 263/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret
de certificació energètica dels edificis.
1180
AE) RGE núm. 265/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma del teatre
Principal d'Inca.
1181
AF) RGE núm. 266/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coregulació
i arbitratge.
1181
AG) RGE núm. 267/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
1181
colAlaboració amb l'EBAP de Menorca.
AH) RGE núm. 268/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels
consumidors i usuaris.
1181
AI) RGE núm. 269/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons estructurals
a les cooperatives.
1181
AJ) RGE núm. 270/12 de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplaçament dels
malalts de Menorca i Eivissa i Formentera.
1181
AK) RGE núm. 273/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "Viu la
llengua".
1181
AL) RGE núm. 275/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió
de llocs de feina.
1182
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AM) RGE núm. 276/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
dels recursos generats per la supressió de conselleries.
1182
AN) RGE núm. 277/12 de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
protegits a Sant Ferran.
1182
AO) RGE núm. 278/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la targeta de transport única.
1182
AP) RGE núm. 279/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment del metro.
1182
AQ) RGE núm. 280/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de passatgers del metro.
1182
AR) RGE núm. 281/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Paraigua
Illes Balears".
1182
AS) RGE núm. 282/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
per a esponjaments a zones turístiques.
1183
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5902/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr. Cecilio
García. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5903/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Francisco Moranta. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5904/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cessament del Sr.
Barceló. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5906/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència - novembre (V). (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 5907/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a baixes d'atenció a la
dependència. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5908/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència - novembre (III). (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 5909/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència - novembre. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5910/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència - novembre (II). (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 5911/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència - novembre (IV). (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 5921/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió
del gerent de l'EPRTVIB. (Mesa de 25 de gener de 2012).

1157

RGE núm. 5922/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recursos econòmics aportats pel sector privat per promoció.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5997/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a canvis de cita per problemes en
el pagament del bitllet. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5998/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península 2011. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 5999/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cost dels desplaçaments de
malalts i acompanyants a la península 2011. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 6000/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pressupost per a desplaçaments
a la península 2012. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6001/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a canvis de cita per problemes de
pagament de bitllets. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6002/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçament de malalts i
acompanyants 2011. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6003/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cost dels desplaçaments de
malalts i acompanyants 2011. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6004/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pressupost per a desplaçament de
malalts i acompanyants 2012. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a endarreriments en les ajudes
econòmiques a dependència. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 7/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a data de cobrament de les ajudes
a la dependència 2011. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 8/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a baixes en el sistema d'atenció a
la dependència - desembre 2011. (Mesa de 25 de gener de
2012).
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RGE núm. 9/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quantia de la nòmina de
dependència del desembre. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 150/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a subvenció a la revista
Gran Empresa. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 10/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència. (Mesa de 25 de gener de
2012).

RGE núm. 151/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a obligacions de despesa
amb "Mallorquina de Comunicación y Servicios SL". (Mesa de
25 de gener de 2012).

RGE núm. 11/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a nous beneficiaris de
dependència el desembre de 2011. (Mesa de 25 de gener de
2012).

RGE núm. 166/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
de factures d'IB3. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 22/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dades del professorat i
l'alumnat a secundària. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 27/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dades del professorat i
l'alumnat a primària. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 174/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a despesa sanitària
generada pels turistes d'octubre a desembre. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 175/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a sou del metge de família
Antoni Salvà. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 70/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a tancament d'aparcament
a Inca. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 191/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a sou anual brut del
coordinador municipal de salut. (Mesa de 25 de gener de
2012).

RGE núm. 87/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a resposta del Govern relativa a la
revocació de subvenció. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 201/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni relatiu al port de
Ciutadella. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 94/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a pagaments a l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 202/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña relatiu
a S'Enclusa. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 115/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a inversions ferroviàries a
SFM. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 203/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña per a la
desestacionalització de Ferreries. (Mesa de 25 de gener de
2012).

RGE núm. 116/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute del Govern amb els
colAlegis públics i concertats. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 117/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute amb la UIB. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 135/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
restauració del castell de Santa Àgueda. (Mesa de 25 de gener
de 2012).

RGE núm. 204/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña per a la
desestacionalització de Sant Lluís. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 205/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña relatiu a
S'Enclusa. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 206/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni d'actuació al port de
Ciutadella. (Mesa de 25 de gener de 2012).
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RGE núm. 207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a inversions de xarxa de fibra
òptica al port de Ciutadella. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a reglament d'ordenament de
l'activitat comercial. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña relatiu a
S'Enclusa. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a obertura dels centres en
horari no lectiu. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña relatiu a
la desestacionalització de Ferreries. (Mesa de 25 de gener de
2012).

RGE núm. 221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuts a les associacions
de pares i mares. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni amb Turespaña relatiu a
la desestacionalització de Sant Lluís. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 211/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a conveni relatiu al Parc Bit
d'Alaior. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute amb centres 0-3
per municipi. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute amb els centres
d'educació musical per municipis. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 214/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a reducció de l'oferta
extraescolar. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute en beques de
menjador. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a deute en beques de
llibres de text. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a golf de Son Saletes
(Sencelles). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ordenament de l'activitat
comercial de les Illes Balears. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a S'Enclusa. (Mesa de 25 de gener
de 2012).
RGE núm. 223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a vehicle elèctric a Menorca. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a dessaladora de Ciutadella. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a dessaladora de Ciutadella (II).
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 226/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a dessaladora de Ciutadella (III).
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 228/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a alAlegacions a l'avantprojecte de
llei de funció pública. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a alAlegacions a l'avantprojecte de
llei de turisme. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Menorca de la DG de
Cultura (II). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Menorca de la DG de
Cultura (III). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Menorca de la DG de
Cultura. (Mesa de 25 de gener de 2012).
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RGE núm. 318/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Parc Bit d'Alaior i S'Enclusa de
Ferreries. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 326/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (I). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 327/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (II). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 328/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (III). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 329/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (IV). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 330/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (V). (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transferències als
consells relatives a compromisos derivats d'inversions
estatutàries (VI). (Mesa de 25 de gener de 2012).
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines raons ha tingut la consellera de Salut, Família i
Benestar Social per cessar als 5 mesos del seu nomenament el
Sr. Cecilio García Diéguez com a secretari general d'Ib-salut?
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines raons ha tingut la consellera de Salut, Família i
Benestar Social per cessar als 5 mesos del seu nomenament el
Sr. Francisco Moranta com a subdirector de pressupostos de
l'Ib-salut?
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines raons ha tingut la consellera de Salut, Família i
Benestar Social per cessar als 5 mesos del seu nomenament el
Sr. Gabriel Barceló com a subdirector de recursos humans d'Ibsalut?
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de novembre?
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència des de l'1 de juliol al 30 de
novembre?

De la quantia total de la nòmina de novembre de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quins han estat els motius alAlegats pel Sr. Francisco de
Borja Rupérez per la seva dimissió com a gerent de
l'EPRTVIB?

Palma, a 19 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quins recursos econòmics aportarà el sector privat, que
forma part de l'ATB, per promoció de l'any 2012?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de novembre?
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de desembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones de Menorca, Eivissa i Formentera han
hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta o del
tractament d'hospital de referència a causa de no poder avançar
el pagament del bitllet per desplaçar-se a Mallorca?

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants a la península de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any l'any 2012,
total i per illes?
Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any
2011) s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a la península per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?
Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2011, total
i per illes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera han hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta
o del tractament a un hospital de la península a causa de no
poder avançar el pagament del bitllet per desplaçar-se a
Mallorca?
Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2011) s'han
desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes Balears,
a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència per a la
consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un tractament?
Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)

Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formentereres a Mallorca durant l'any 2011, total i per illes?
Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2012, total i per illes?

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2011?

Palma, a 27 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De la quantia total de la nòmina de desembre de 2011 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre?

Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Z)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han estat per primera en el mes de desembre?

Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

AA)
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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència des de l'1 de desembre al 31 de
desembre?
Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quants de professors i quants d'alumnes d'educació
secundària hi havia a l'inici del curs 2011-2012 i quants en el
curs 2010-2011?
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Palma, a 4 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants de professors i quants d'alumnes d'educació primària
hi havia a l'inici del curs 2011-2012 i quants en el curs 20102011?
Palma, a 4 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'1 de desembre de 2011 Serveis Ferroviaris de Mallorca va
tancar l'aparcament situat a la plaça Antoni Mateu d'Inca. De
llavors ençà hi ha els llums encesos dia i nit. No ho troba una
mala mostra de les mesures d'estalvi?
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el Govern de les Illes Balears no dóna resposta en el
termini d'un mes al recurs de reposició presentat pel Consell
Insular de Menorca en relació amb la resolució de revocació de
la subvenció de 157.096,16 i atorgada per a la restauració de
la torre 10 d'un tram de la murada de Santa Àgueda, dictada dia
4 de setembre de 2011 pel conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, Gabriel Company?
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat i/o adoptarà la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per garantir el pagament
puntual de les nòmines dels músics de l'Orquestra Simfònica de
les Illes Balears "Ciutat de Palma"?
Palma, a 11 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ha transferit el Govern de les Illes Balears a SFM menys
doblers dels que ha rebut de l'Estat per a inversions ferroviàries?
Si fos així, quants doblers finalistes falten per aportar i quan es
preveu que s'ingressin a SFM?
Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era el deute amb els colAlegis públics i concertats a
31.12.2011? Quan té previst el Govern de les Illes Balears
saldar-lo?
Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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AH)
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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era el deute del Govern amb la Universitat de les Illes
Balears a 31.12.2011?
Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins arguments, informes o normativa es basa
l'administració d'IB3 per no pagar les factures o notes dels
colAlaboradors que estiguin redactades en català, tal com va
informar la premsa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ajuts s'han concedit al Consell Insular de Menorca per
part del Govern de les Illes Balears per a la restauració del
castell de Santa Àgueda i altres edificacions d'aquest indret de
Menorca?
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina subvenció ha atorgat el Govern de les Illes Balears a
la revista Gran Empresa?
Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 13 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina despesa sanitària han generat els i les turistes a la
comunitat autònoma durant els mesos d'octubre a desembre?
(Especificau mes per mes).
Palma, a 13 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el sou anual brut de metge de família Antoni Salvà,
que ha estat assignat funcionalment per a la interlocució amb
l'Associació de pacients?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines obligacions de despesa ha contret el Govern de les
Illes Balears amb l'empresa "Mallorquina de Comunicación y
Servicios SL" durant l'any 2011?

Palma, a 13 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el sou anual brut que percep el coordinador
municipal de salut segons l'ordre amb data de resolució de 18
d'agost de 2010? Se solAlicita que s'especifiqui cada un dels
complements que ha de percebre segons l'ordre mencionada,
així com qualsevol altre complement retributiu.
Palma, a 13 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització de diverses inversions en infraestructura (signat el 30
de desembre del 2010), concretament pel que afecta a l'actuació
al port de Ciutadella?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Ferreries?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Sant Lluís?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta al centre d'interpretació de
reserves de biosfera a S'Enclusa (Ferreries)?

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta al centre d'interpretació de
reserves de biosfera a S'Enclusa (Ferreries)?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

AR)
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 de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat d'execució del conveni entre el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització de diverses inversions en infraestructura (signat el 30
de desembre del 2010), concretament pel que afecta a l'actuació
al port de Ciutadella?

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AW)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre l'Administració
de l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització de diverses inversions en la xarxa de fibra òptica a
l'illa de Menorca (signat el 21 de desembre del 2009),
concretament pel que afecta a l'actuació al port de Ciutadella?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta al centre d'interpretació de
reserves de biosfera a S'Enclusa (Ferreries)?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Ferreries?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Sant Lluís?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del conveni entre l'Administració
de l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització d'inversions en matèria d'investigació científica i
tècnica (signat el 22 de desembre del 2010), concretament pel
que afecta al Parc Bit a Alaior?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era, a 31.12.2011, el deute de la conselleria, desglossat
per municipis o per centres, en la seva aportació als centres de
0-3 anys?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era, a 31.12.2011, el deute de la conselleria, desglossat
per municipis, en la seva aportació als centres municipals
d'educació musical?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Troba raonable i prudent i institucionalment lleial que la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears informi sobre
l'interès general d'un camp de golf a Sencelles (Son Saletes) i no
emeti prèviament, o simultàniament, l'informe que fa mesos que
té pendent sobre la modificació de les NNSS de Sencelles que
prohibeixen l'ús de camps de golf en tot el terme municipal?

BD)
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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pot precisar el Sr. Conseller si s'ha produït i amb quin abast
una reducció de l'oferta extraescolar als centres educatius de les
Illes Balears? Quines mesures pensa prendre al respecte?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era, a 31.12.2011, el deute de la conselleria en beques
de menjador?

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba el desenvolupament normatiu que
ordena l'activitat comercial de les Illes Balears i al qual s'ha
compromès el Govern de les Illes, segons resposta
parlamentària 5000/11 i 5002/11?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin era, a 31.12.2011, el deute de la conselleria en beques
de llibres de text?

Quin termini s'ha fixat el Govern per aprovar un reglament
que ordeni l'activitat comercial de les Illes Balears i al qual s'ha
compromès el Govern de les Illes, segons resposta
parlamentària 5000/11 i 5002/11?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

BM)
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 de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines línies, i per quines quanties, convocarà la conselleria
per donar suport a l'obertura dels centres en horari no lectiu
durant 2012?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de les Illes
Balears per desenvolupar el protocol general de colAlaboració
entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament
del vehicle elèctric a Menorca?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines línies d'ajut, concepte i quantificació, rebran les
associacions de pares i mares de les Illes Balears per part de la
conselleria durant 2012?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

BN)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin és el percentatge que aporta Europa, a través del Fons
de Cohesió, a la construcció de la dessaladora ubicada a
Ciutadella de Menorca?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Com preveu el Govern de les Illes Balears donar
compliment a la inversió estatutària (per a la qual,
reiteradament, ha dit que no hi havia recursos) destinada a
convertir S'Enclusa (a Ferreries) en un centre d'interpretació de
referència de les reserves de biosfera que el Consell de Menorca
ha anunciat que adjudicarà i executarà?

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

BO)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica que es preveu del Fons de
Cohesió per a la construcció de la dessaladora ubicada a
Ciutadella de Menorca?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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BP)
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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica actual del Fons de Cohesió
per a la construcció de la dessaladora ubicada a Ciutadella de
Menorca?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 17 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Per què s'havia de fer un "dinar de feina" entre la DG de
Cultura i la consellera de Cultura del Consell de Menorca quan
la reunió de la comissió tècnica de delegació de competències
al Consell de Menorca va acabar a les 12.30 hores, com deixa
constància l'acta de la mateixa, i el següent acte oficial de la
directora general era a les 18.30 hores?
Palma, a 17 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes alAlegacions s'han rebut a l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública?
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BU)
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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quantes persones van participar del "dinar de feina" amb la
directora general de Cultura i la consellera de Cultura del
Consell de Menorca que es va dur a terme la primera setmana
d'octubre del 2011 a Menorca?
Palma, a 17 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quantes alAlegacions s'han rebut a l'avantprojecte de llei de
turisme?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin va ser el cost total del "dinar de feina" que la directora
general de Cultura i la consellera de Cultura del Consell de
Menorca van realitzar la primera setmana d'octubre del 2011 a
Menorca?

BW)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el Govern de les Illes Balears ha afirmat en diverses
ocasions que "no troba" les aportacions de l'Estat en concepte
d'"inversions estatutàries" que afecten projectes com el Parc Bit
a Alaior o el centre d'interpretació de S'Enclusa a Ferreries, i en
canvi a l'informe remès al Ministeri d'Economia el 20 d'octubre
del 2011 no es reclama cap aportació que afecti els esmentats
projectes de Menorca?
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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BX)
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.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Mallorca els 7.440.000 euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme els projectes del Centre
Internacional de Fotografia Toni Catany i Can Weyler?

En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell d'Eivissa els 9.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2010 per dur a terme els projectes de l'Escola
Internacional d'Idiomes i Hoteleria, el parc de Ses Feixes i platja
de Talamanca, el centre de formació agroambiental Can
Marines, les rutes turístiques a Ses Salines i l'equipament de la
plaça de l'Oli?

Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Mallorca els 8.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2010 per dur a terme els projectes previstos a la
Serra de Tramuntana, Santueri, Bellpuig i actuacions
paisatgístiques a zones turístiques?
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Formentera els 6.200.000 euros provinents de fons
estatutaris de 2009 i 2010 per dur a terme el projecte de
revitalització de la plaça Europa?
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell d'Eivissa els 9.100.000 euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme el projecte de l'Escola
Internacional de Turisme i Oci "Sa Comandància"?
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'han transferit o es té previst transferir al
Consell de Menorca els 12.000.000 d'euros provinents de fons
estatutaris de 2009 per dur a terme els projectes de rehabilitació
i condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la
posada en marxa del centre d'interpretació de la reserva de la
biosfera S'Enclusa, i de les sales d'usos diversos a Sant Lluís i
Ferreries destinades a la desestacionalització dels municipis?
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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RGE núm. 436/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consens lingüístic. (Mesa de 25 de gener de 2012).

Ordre de Publicació
RGE núm. 420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a IRPF. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de
normalització lingüística. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 437/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equitat
i qualitat de l'ensenyament. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 438/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital de
Can Misses. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 439/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
les llistes d'espera. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 426/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió amb la ministra de Foment en relació amb els ports
i aeroports de les Balears. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 440/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 427/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fira de turisme de Madrid. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 441/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions estatutàries. (Mesa de 25 de gener de 2012).

RGE núm. 428/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions a la depuradora i l'estació de bombeig d'Eivissa.
(Mesa de 25 de gener de 2012).

Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

RGE núm. 429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió de
deute públic. (Mesa de 25 de gener de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 430/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte "La finestra de l'Ib-salut". (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 431/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infermera
d'enllaç. (Mesa de 25 de gener de 2012).

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.
Està d'acord el president del Govern de les Illes Balears amb
la pujada de l'IRPF que ha aprovat el govern del Sr. Rajoy?
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 432/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'assistència a la fira de turisme de Madrid. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 433/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estructura de les convocatòries oficials per obtenir certificació
de català. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 434/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell de Política Fiscal i Financera. (Mesa de 25 de gener
de 2012).
RGE núm. 435/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
decret de convivència en els centres escolars de les Illes
Balears. (Mesa de 25 de gener de 2012).

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
la modificació de la Llei de normalització lingüística?
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears la reunió de dia 24
de gener amb la ministra de Foment en relació amb els ports i
aeroports de les Illes Balears?

Podria explicar la consellera de Salut i Benestar Social en
què consisteix el projecte "La finestra de l'Ib-salut"?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de la fira de
turisme de Madrid?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ens pot explicar la consellera de Salut i Benestar Social com
funciona el servei de l'infermera d'enllaç?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel José Marí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines inversions està duent a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la depuradora i
l'estació de bombeig d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat s'ha estalviat, en relació amb l'any anterior,
pel que fa a l'assistència a la fira de turisme de Madrid per part
del Govern?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració va el vicepresident del Govern de la recent
emissió de deute públic?
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la nova estructura que proposa la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats quant a les convocatòries
oficials per obtenir la certificació de català?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

1174

BOPIB núm. 30/2 - 27 de gener de 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del darrer
Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha celebrat
recentment?

Com pensa que afectaran a l'equitat i a la qualitat de
l'ensenyament les disminucions de plantilla de professors que es
preveuen per al curs 2012-2013?

Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins paràmetres ha seguit la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per tal de dur a terme el nou decret de
convivència en els centres escolars de les Illes Balears?

Creu justificat la consellera de Salut el tancament de la
tercera planta de l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 25 de gener de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
ha valgut la pena rompre el consens lingüístic existent a les Illes
Balears des del 1986?

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 Ple.
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quina ha
estat l'evolució de les llistes d'espera quirúrgiques i de consulta
amb l'especialista hospitalari des del juliol del 2011?
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis considera la consellera de Salut, Família i
Benestar Social que tendrà per als usuaris la nova targeta
sanitària?
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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R)

RGE núm. 120/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Baleart, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).

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.

RGE núm. 121/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Eurobijoux, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines propostes ha presentat el Govern de les Illes Balears
per realitzar les inversions estatutàries corresponents a l'any
2011?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Francesca Lluc Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5901/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a gestió del Museu i la Biblioteca
de Menorca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 6022/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a assessor realitzador d'esports a
IB3, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 56/12 de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a criteris de neteja de
torrents a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 66/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reorganització de la policia turística, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 69/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subministrament de vestuari i calçat, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 89/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programació de televisions locals, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 173/12 de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a factures de tertulians i colAlaboradors a
IB3, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 176/12 de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a producció industrial de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
25 de gener del 2012).
RGE núm. 177/12 de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a PROA, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
25 de gener del 2012).
RGE núm. 244/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de
l'espai de Sa Llonja durant 2012, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 245/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recursos per a esponjaments a zones turístiques, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de gener del
2012).
RGE núm. 246/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments al tercer sector, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 247/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions en promoció, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 248/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fires per a l'any 2012, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 249/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fira Baleart, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 25 de gener del 2012).
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RGE núm. 251/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
l'edició i a les editorials, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 265/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
del teatre Principal d'Inca, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 252/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ús d'energies renovables, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 266/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coregulació i arbitratge, a contestar davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 253/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esponjament a les zones turístiques, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 267/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
de colAlaboració amb l'EBAP de Menorca, a contestar davant
la Comissió de Salut. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 254/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls al sector primari, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 268/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció dels consumidors i usuaris, a contestar davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 255/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a marca turística, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 25 de gener del 2012).

RGE núm. 269/12 de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
estructurals a les cooperatives, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del
2012).

RGE núm. 257/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni del ferrocarril, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 258/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 259/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millora de la competitivitat del comerç, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 260/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls a la internacionalització de les empreses balears, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de
gener del 2012).
RGE núm. 261/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport al sector de la moda, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 262/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures d'estalvi d'energia dels particulars, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de gener del
2012).
RGE núm. 263/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de certificació energètica dels edificis, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de gener del
2012).

RGE núm. 270/12 de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçament dels malalts de Menorca i Eivissa i Formentera,
a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 273/12 de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Viu la llengua", a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 275/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a supressió de llocs de feina, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 276/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aplicació dels recursos generats per la supressió de
conselleries, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 277/12 de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges protegits a Sant Ferran, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
25 de gener del 2012).
RGE núm. 278/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de la targeta de transport única, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
25 de gener del 2012).
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RGE núm. 279/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment del metro, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de gener
del 2012).
RGE núm. 280/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de passatgers del metro, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
25 de gener del 2012).
RGE núm. 281/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a "Paraigua Illes Balears", a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2012).
RGE núm. 282/12 de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recursos per a esponjaments a zones turístiques, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de gener del
2012).
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Pensa mantenir la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient
al conjunt dels torrents de les Illes Balears els mateixos criteris
de neteja que ha desplegat a Coanegra, prou qüestionables per
la seva agressivitat tant pel que fa a la natura com al patrimoni
hídric?
Palma, a 9 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quan preveu el conseller d'Administracions Públiques reunir
la Comissió de Coordinació de Policies Locals de les Illes
Balears per abordar la reorganització de la policia turística que
ha anunciat públicament?

A)
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant al
compliment de l'establert a la Llei 3/2011, de 25 d'abril, de la
gestió del Museu i la Biblioteca de Menorca per part del Consell
Insular de Menorca?
Palma, a 19 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Considera el Conseller de Presidència que la licitació per al
subministrament de vestuari i calçat de feina publicada al BOIB
el 3 de gener del 2012 s'ajusta a criteris d'austeritat i priorització
dels recursos públics?
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin ha estat el criteri per contractar una plaça d'assessor
realitzador d'esports per valor de 48.000 euros (+IVA) alhora
que IB3 redueix la seva programació esportiva?
Palma, a 19 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Les televisions locals d'Inca i Manacor han deixat d'emetre
la programació habitual i han passat només a emetre programes
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d'sms de contactes. Fa comptes el Govern de les Illes Balears
prendre alguna mesura al respecte?

Com valora el Govern la caiguda de la producció industrial
a les Illes Balears?
Palma, a 13 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 14 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

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 comissió.

Quines conseqüències tendrà sobre el sector de l'artesania la
supressió de la fira Baleart?

Després d'anunciar a la Mesa Sectorial d'Educació, el passat
10 de gener, la continuïtat del programa PROA durant el 2012,
per quin motiu, dos dies després, el Govern anuncia la seva
desaparició?

Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 13 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines conseqüències tendrà sobre el sector de la bijuteria
que la fira Eurobijoux no se celebri a Balears?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin ús pensen fer de l'espai de la Llonja durant el 2012?

Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per què el Govern nega el dret als colAlaboradors i tertulians
d'IB3 a presentar les seves factures en català?
Palma, a 13 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
De quins recursos disposa el Govern per dur a terme
esponjaments a les zones turístiques de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera?
Palma, a 16 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

R)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

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 comissió.

Pagarà dins l'any 2011 a les associacions i empreses que
presten serveis a les persones dependents tot el que se'ls deu?

Pensen mantenir el suport genèric o substituir-lo per altres
mesures de suport a l'edició i a les editorials?

Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 16 de gener de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

S)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines actuacions de promoció durà a terme l'IDI l'any
2012?

Per a les unitats familiars, per a les finques de pisos,
impulsarà el Govern alguna actuació per facilitar-los l'ús
d'energies renovables?

Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines fires té programades l'IDI per donar suport a l'art i al
comerç per a l'any 2012?
Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
De quins recursos disposa el Govern de les Illes Balears per
dur a terme esponjaments a les zones turístiques de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu el Govern ha suspès l'edició d'enguany de la
fira Baleart?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Al discurs d'investidura el president va anunciar que crearia
un "programa d'ajudes i subvencions destinades a la producció
agrícola i ramadera per impulsar el sector primari".
Concretament què se subvencionarà, a què s'ajudarà i quins
recursos econòmics hi destinarà el Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
De què serveix el "paraigües Illes Balears" quan parlam de
promocionar la marca "Mallorca", la marca "Menorca", la
marca "Ibiza" i la marca "Formentera"?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Pensa el Govern impulsar la internacionalització de les
empreses de les Illes Balears?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Què pensa fer amb el conveni del ferrocarril, Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Tendrà el Govern programes específics per donar suport al
sector de la moda de les Illes Balears?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sobre quin producte turístic (o productes) basarà la
promoció turística de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera a les fires de Londres, Madrid i Berlín?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Prendrà mesures el Govern per facilitar que els particulars
també estalviïn energia?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Què pensa fer el Govern per millorar la competitivitat del
comerç de les Illes Balears?

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Pensa el Govern impulsar el decret de certificació energètica
dels edificis?
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Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En els pressuposts del 2012 doten d'una mínima partida, una
partida de distracció per la seva escassa quantia, la reforma del
teatre Principal d'Inca. Pensen evitar, al llarg d'aquesta
legislatura, la seva degradació total, rehabilitar-lo i retornant a
la ciutat, que governen fa tants d'anys, un edifici emblemàtic i
necessari?
Palma, a 17 de gener de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com pensen vostès actuar per millorar la protecció dels
consumidors i usuaris en el sentit d'aplicar el rescabalament dels
danys i perjudicis dels consumidors afectats per pràctiques
abusives i vulneracions dels seus drets?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Donat que la coregulació i l'arbitratge de Consum
afavoreixen les bones pràctiques i la intermediació de
l'administració entre les empreses i els consumidors, quines
actuacions duran endavant per augmentar el nombre d'adhesions
a l'arbitratge i a la coregulació?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com està el conveni de colAlaboració amb l'EBAP de
Menorca per tal de poder utilitzar les seves instalAlacions per fer
audiències per vídeo conferència?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Ens pot informar de com està el pagament dels fons
estructurals a les cooperatives d'ensenyament?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Consellera de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
En quina data preveu la Conselleria de Salut i Serveis
Socials complir l'acord del plenari del Parlament en relació amb
l'immediat retorn al sistema de pagaments dels desplaçaments
dels malalts de les illes a l'hospital de referència a través de les
agències de viatges?
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En el projecte de pressuposts es diu literalment: "El
programa 'Viu la llengua', per tal d'apropar la llengua pròpia de
les Illes Balears, amb totes les seves modalitats...". Podria
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concretar el Sr. Conseller quantes i quines són aquestes
modalitats?
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin cost té la targeta de transport única?

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La nova estructura del Govern ha suposat la supressió de
conselleries del Govern, de direccions generals i de secretaries
generals. Hi haurà supressió de llocs de feina?
Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin cost mensual té el manteniment del metro?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Concretament, a què es dedicaran els recursos que s'han
generat amb la supressió de conselleries, direccions generals i
secretaries generals?
Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
executar el projecte qualificat d'habitatges protegits redactat per
l'IBAVI a Sant Ferran, Formentera?
Palma, a 6 d'octubre de 2011.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quants de passatgers té el metro cada mes?
Palma, a 13 d'octubre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En què consisteix el "paraigües Illes Balears" quan parlam
de promocionar la marca "Mallorca", la marca "Menorca", la
marca "Ibiza" i la marca "Formentera"?
Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

BOPIB núm. 30/2 - 27 de gener de 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
De quins recursos disposa el Govern per dur a terme
esponjaments a les zones turístiques de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera?
Palma, a 6 de juliol de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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