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d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 443/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a aportacions pendents a centres educatius
i de formació a Menorca 2011. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 444/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a aportacions pendents a centres educatius
i de formació a Menorca 2012. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 460/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tancament de la planta d'hospitalització
1M. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
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RGE núm. 462/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a colAlapse al servei d'urgències de Son
Espases. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

RGE núm. 485/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
nacional de referència de turisme. (Mesa d'1 de febrer de
2012).

RGE núm. 464/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a aportacions pendents 2011 als centres
educatius i de formació a Mallorca, Eivissa i Formentera.
(Mesa d'1 de febrer de 2012).

RGE núm. 486/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alAlegacions a la Llei general turística. (Mesa d'1 de febrer de
2012).

RGE núm. 465/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a aportacions pendents 2012 a centres
educatius i de formació a Mallorca, Eivissa i Formentera.
(Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
agroambientals. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 471/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents del PDR. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 472/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 473/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de residus carnis. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

RGE núm. 487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenació
del Port de Fornells. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 488/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments del Port de Ciutadella. (Mesa d'1 de febrer de
2012).
RGE núm. 489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
Balear de Medi Ambient. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
de regulació d'ocupació. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 515/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a motius per a va revocació de la subvenció
per a la restauració de la Torre 10. (Mesa d'1 de febrer de
2012).
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 478/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria pública de subvencions per fomentar la
intercooperació i la concentració de les cooperatives. (Mesa
d'1 de febrer de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 479/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
efectuats per l'empresa pública FOGAIBA. (Mesa d'1 de febrer
de 2012).
RGE núm. 480/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
d'informe jurídic. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té intenció la Conselleria de Salut d'eliminar el servei de
maternitat de l'Hospital d'Inca?

RGE núm. 481/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament
de les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura. (Mesa
d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 483/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programació formativa al 2012 del Centre de la Mar a
Menorca. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost assignat per la Conselleria al Centre del Mar a
Menorca. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria de
Salut per baixar el temps d'espera i el nombre de pacients en les
llistes d'espera a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca?
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Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, a cadascun dels municipis de l'illa de Mallorca, amb
data 1 de gener de 2012.

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, del municipi de Ferreries, amb data 1 de gener de
2012.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, a cadascun dels municipis de l'illa d'Eivissa, amb
data 1 de gener de 2012.

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, del municipi d'Es
Migjorn, amb data 1 de gener de 2012.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, a cadascun dels municipis de l'illa de Formentera,
amb data 1 de gener de 2012.

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, del municipi de Ciutadella, amb data 1 de gener de
2012.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tants públics com
concertats, del municipi de Maó, amb data 1 de gener de 2012.
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Palma, a 23 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.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària del municipi d'Es
Mercadal, amb data 1 de gener de 2012.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària del municipi d'Es
Castell, amb data 1 de gener de 2012.
Palma, a 23 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.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària del municipi de Sant
Lluís, amb data 1 de gener de 2012.

Quines són les actuacions que ha dut a terme el Govern de
les Illes Balears al Port de Ciutadella a través del Conveni amb
el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma, signat per
complir amb les "inversions estatutàries" previstes a la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia, que
suposen una inversió de 30 milions d'euros?
Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 23 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)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació del percentatge de l'alumnat estranger per cadascun
dels centres d'educació infantil i primària, tant públics com
concertats, del municipi d'Alaior, amb data 1 de gener de 2012.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que el Govern té pendent amb el Consell
de Menorca per a la gestió del Museu de Menorca i de la
Biblioteca Pública de Maó, tant de 2011 com de 2012, que es
va posar de manifest a la Comissió tècnica de delegacions de
competències que es va celebrar dia 7 d'octubre de 2011?
Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

BOPIB núm. 31 - 3 de febrer de 2012
Quins comptes fa el Sr. Conseller en la gestió del pàrquing
Antoni Mateu en el municipi d'Inca, actualment tancat?

1195
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T)

Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina diferència de personal docent, en referència a un
mateix nombre d'alumnes, calcula la conselleria que
comportaran els criteris per a la modificació de les plantilles
orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no
universitari per al curs 2011-2012 respecte dels criteris que
regiren el curs 2010-2011?
Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears demanar l'execució
de la sentència del Tribunal Suprem de 176 de febrer de 2011,
en relació amb el conveni de colAlaboració, signat el 28 de
desembre de 1998, per a la creació d'un centre d'investigació i
tecnologies turístiques?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones formaven part de la delegació del Govern
de les Illes Balears en el seu viatge a BrusselAles del passat mes
d'octubre de 2011? Especificau-ne el nom i el càrrec, inclosos
els del president, dels consellers, directors generals, alts
càrrecs, personal eventual, laboral o funcionari que formàs part
o acompanyàs l'esmentada delegació.
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Motius de cessament de la Sra. Eugènia Carandell de
l'equip tècnic del Servei de Salut.
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Formació Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat econòmica que segons els càlculs del
Govern de les Illes Balears es retornarà a les arques
autonòmiques pels diferents casos judicials per corrupció en els
quals està personada l'advocacia de la comunitat autònoma?

Quines són les entitats registrades i donades d'alta al
registre d'entitats de la Conselleria de Salut? Se solAlicita la
relació dels noms de l'entitat i les adreces.
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents de 2011
amb els centres educatius i de formació de Menorca
(especificant-ne el valor centre per centre), dependents
d'aquesta conselleria?
Palma, a 25 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.
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents de 2011
amb els centres educatius i de formació de Mallorca, Eivissa i
Formentera (especificant-ne el valor centre per centre),
dependents d'aquesta conselleria?

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents de 2012
amb els centres educatius i de formació de Menorca
(especificant-ne el valor centre per centre), dependents
d'aquesta conselleria?
Palma, a 25 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents de 2012
amb els centres educatius i de formació de Mallorca, Eivissa i
Formentera (especificant-ne el valor centre per centre),
dependents d'aquesta conselleria?

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

Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els motius del tancament de la planta
d'hospitalització 1M durant el mes de gener? Quina és la
previsió d'obertura?
Palma, a 25 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de tramitació es troben les ajudes
agroambientals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins van ser els motius del colAlapse del servei d'urgències
de Son Espases dels dies 20-24 de gener? Quines mesures es
varen prendre per millorar la situació durant aquests dies?
Palma, a 25 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BOPIB núm. 31 - 3 de febrer de 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

al BOIB de 31-12-2011 en la qual es fa referència a les entitats
per les quals es demana?

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del PDR?
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Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les entitats, persones físiques o jurídiques que
han cobrat les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears en
concepte de PDR en data 25 de gener de 2012? Indicau-ne el
nom del perceptor, la quantitat rebuda i el concepte.
Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins pagaments ha efectuat l'empresa pública FOGAIBA
entre 1 de juliol i 31 de desembre de 2011?
Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost va tenir el titulat "Informe jurídico relativo al
procedimiento para el nombramiento del personal directivo del
ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears y sus
sociedades filiales", de 7 d'octubre de 2011?
Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Atenent que el Govern de les Illes Balears forma part de
l'empresa Carn Illa i, per tant, com a responsable de la
producció de residus carnis, quin tractament els dóna?
Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les set entitats que presentaren solAlicitud
d'ajuda a la convocatòria pública de subvencions per fomentar
la intercooperació i la concentració de les cooperatives,
convocatòria deixada sense efectes segons resolució publicada

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les entitats, persones físiques i jurídiques que
han cobrat les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a data
12 de desembre de 2011? Indicau-ne el nom del perceptor, la
quantitat rebuda i el concepte.
Palma, a 26 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la programació formativa el 2012 del Centre de la
Mar a Menorca?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost assignat per la Conselleria al Centre
de la Mar a Menorca per al 2012?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 25 de gener de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les previsions d'ordenació del Port de Fornells
per a la propera temporada turística?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com i amb quins mitjans pensa la Conselleria de Turisme
i Esports gestionar el proper estiu els nous amarraments del
Port de Ciutadella?

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost i les accions que preveu executar la
Conselleria d'Educació al Centre Nacional de referència de
Turisme?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sr. Conseller de Turisme, quines entitats han presentat
alAlegacions en el període d'audiència de l'esborrany de la Llei
General Turística?

Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'expedients pendents de resolució a la
Comissió Balear de Medi Ambient?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients de regulació d'ocupació s'han tramitat
a cadascun dels mesos de 2011?
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius que avalen la negativa del Govern de
les Illes Balears a acceptar recurs de reposició presentat pel
Consell Insular de Menorca en relació amb la Resolució de
revocació de la subvenció de 157.096,16 euros atorgada per a
la restauració de la Torre 10 d'un tram de la muralla de Santa
Àgueda, dictada dia 4 de setembre de 2011 pel conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company?

RGE núm. 398/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llistes d'espera a la sanitat pública, a
contestar davant la Comissió de Salut (Mesa d'1 de febrer de
2012).
RGE núm. 458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
alimentària de la carn, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 459/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'atenció a les víctimes del delicte, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa d'1 de
febrer de 2012).

Palma, a 27 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 542/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a situació aeronàutica actual. (Mesa d'1 de
febrer de 2012).
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social per baixar el temps d'espera i
el nombre de pacients en les llistes d'espera de la sanitat
pública?
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Davant la gravetat de la situació aeronàutica actual, després
de l'anunci de fi d'activitat d'Spanair, quines mesures prendrà
el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 31 de gener de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Com pensa garantir la seguretat alimentària de la carn de les
Illes Balears amb les mesures que ha adoptat la Conselleria
d'Agricultura recentment?
Palma, a 25 de gener de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

seva política a la realitat pluriinsular de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria de
transports, infraestructures, telecomunicacions, energia,
medi ambient, turisme i pesca.
3. Per garantir el que disposa el punt anterior, en aquesta
llei es regularà un instrument financer que, amb
independència del sistema de finançament de la Comunitat
Autònoma, doti els fons necessaris per a la seva aplicació.
4. La Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat
i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears prevista a
l’article 125, serà l’encarregada de fer el seguiment de
l’aplicació de la Llei reguladora del règim especial de les
Illes Balears. Aquesta Comissió Mixta coordinarà les
comissions interadministratives que es constitueixin a
l’empara de la llei esmentada.
5. L’Estat vetllarà perquè qualsevol millora relativa al
règim econòmic o fiscal dels territoris insulars establerta
per la Unió Europea, amb excepció de les que estiguin
motivades exclusivament per la ultraperificitat, sigui
aplicable a les Illes Balears.”

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Per quin motiu s'han eliminat les oficines d'atenció a les
víctimes del delicte?
Palma, a 25 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 415/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a règim especial insular de les
Illes Balears. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

I la disposició transitòria novena del mateix Estatut, en
tractar de les inversions estatals, estableix un termini de set
anys per a la modificació de la llei 3/1998, de 24 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears, termini del qual ja n’han
transcorregut pràcticament cinc anys.

RGE núm. 455/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Pla PROA de reforç educatiu.
(Mesa d'1 de febrer de 2012).

Per tant, per no perjudicar els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears, es fa necessari treballar de manera urgent per
aconseguir una nova llei de règim especial de les Illes Balears
abans que s’esgoti el termini establert.

RGE núm. 456/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plantilles orgàniques dels centres docents públics
d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs
2012-2013. (Mesa d'1 de febrer de 2012).

I és per això que el PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat que iniciïn urgentment les
negociacions adients per fer efectiva l’aprovació d’un nou
règim especial per a les Illes Balears abans de 2014.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser
tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els
ciutadans residents a les Illes Balears tenguin les mateixes
oportunitats de benestar i de desenvolupament econòmic i
social que els de la resta de l'Estat.
La disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia
estableix textualment:
“Del règim especial insular de les Illes Balears
1. Una llei de les Corts Generals regularà el règim especial
balear que reconeixerà el dret específic i diferencial de la
seva insularitat.
2. En el marc d’aquesta llei, i amb observança a les normes
i procediments estatals i de la Unió Europea que resultin
d’aplicació, l’Administració general de l’Estat ajustarà la

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Pla de Reforç, Orientació i Acompanyament Escolar
(PROA) és un projecte de cooperació territorial entre el
Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes destinat a
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge per causes diverses.

C)

Aquest programa portava implantat a les Illes Balears des
de l’any 2005, s’adreçava a l’alumnat d’entre 3r i 6è de
primària i entre 1r i 3r de secundària, i el seu objectiu era oferir
recursos als centres educatius per contribuir a debilitar els
factors generadors de desigualtats i garantir atenció als
colAlectius més vulnerables per millorar la seva formació i
prevenir els riscs d’exclusió social.
Es tractava de classes de repàs en el mateix centre, però en
horari extraescolar, on es treballava, a més de les assignatures
instrumentals, les tècniques d’estudi, les competències en
lecto-escriptura, les habilitats socials, etc.
Pocs dies després de començar les classes després de les
vacances de Nadal, els centres implicats en el Pla van rebre una
carta del director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional en la qual s’anunciava que des del dia 11 de gener
quedava suspès el programa per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
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D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Amb data de 17 de gener de 2012 es va publicar en el BOIB
la resolució de la directora general de Recursos Humans de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es
donava compte dels criteris específics per establir les plantilles
orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no
universitari de les Illes Balears per al curs 2012-2013.
Aquesta resolució té una conseqüència evident: es pugen les
ràtios i disminueixen les plantilles. La disminució de plantilles
afecta principalment les places d’orientació i d’atenció a la
diversitat.
Tot això pot ocasionar un greu perjudici a la qualitat de
l’ensenyament i l’èxit escolar en uns moment que en les Illes
Balears s’estaven reduint les taxes de fracàs escolar i
abandonament prematur.

Aquest és un dels programes més importants en la lluita
contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur, adreçat a la
part de l’alumnat que és més feble, i es venia aplicant a 68
centres de primària i secundària de les Illes.

És per aquest motiu que el Grup Socialista presenta la
següent

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir per al curs 2012-2013 els criteris específics
per a l’establiment de les plantilles dels centres docents no
universitaris del curs 2011-2012.

Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reprendre l’any 2012 l’aplicació del Pla de Reforç,
Orientació i Acompanyament Escolar (PROA) en aquells
centres educatius on s’estava impartint fins a finals de 2011.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar immediatament amb el Ministeri d’Educació
el nou conveni de cooperació per al finançament del Pla PROA
per a l’any 2012.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la seva política de retalls en matèria educativa no
recaigui més en aquella part de l’alumnat que té més dificultats
d’aprenentatge i que la igualtat d’oportunitats sigui un dels
eixos bàsic de l’actuació de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita la Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Proposició no de llei:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les ràtios d’alumnat actual als centres de
primària i secundària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les places consolidades actuals de
professorat de suport als centres de primària i secundària.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les places d’orientació educativa i atenció
a la diversitat i de pedagogia terapèutica consolidades
actualment.
Palma, a 23 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita la Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 389/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a pla d'eficiència de transport
interurbà a Mallorca, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa d'1 de febrer de
2012).
RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a assistència sanitària a
estrangers sense recursos, amb tramitació davant la Comissió
de Salut. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 453/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de segona oportunitat per a persones joves
de 16 a 30 anys, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 454/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inclusió en els pressuposts de la CAIB per a
l'exercici de 2012 de la construcció del segon institut de
Marratxí, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
RGE núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'1 de febrer de 2012).
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Mentre no es tramiti i aprovi l'esmentada llei de règim
especial de les Illes Balears regeix vigent la Llei 30/1998, de 29
de juliol, de règim especial de les Illes Balears. Durant aquest
temps, que no ha de ser superior als set anys, la inversió de
l'Estat es determinarà a partir de la inversió mitjana per càpita
duta a terme a les comunitats autònomes de règim comú, amb
el diferencial de la insularitat d'aquesta comunitat autònoma.
Així ho preveu la disposició transitòria novena.
En compliment del que preveu l'Estatut, durant els anys
2008, 2009 i 2010 l'Estat ha signat convenis amb la comunitat
autònoma per valor de 353,76 milions d'euros. Fins i tot algun
conveni signat el 2010 preveu inversions per al 2011, que
donen continuïtat a projectes iniciats el 2010, però que s'hauran
d'aprovar a través d'una addenda a l'esmentat conveni. Aquest
és el cas, per exemple, de les inversions al Port de Ciutadella
(14 Mi el 2010 i 16 el 2011), als drenatges de les autopistes
d'Eivissa (0,5 Mi el 2010 i 2 el 2011), o al tren de Mallorca
(23 Mi el 2010 i 32 el 2011).
Vist que a hores d'ara no s'ha signat cap addenda, ni s'ha
signat cap nou conveni per a 2011, ni s'ha presentat tampoc cap
proposta a l'Estat per definir els projectes derivats de les
“inversions estatutàries” de 2011, donant així compliment al
que estableix l'Estatut d'Autonomia, el PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar davant l'Administració General de l'Estat
l'aportació relativa a les “inversions estatutàries” de 2011,
d'acord amb el que estableix la disposició transitòria novena
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el menor temps possible una proposta,
consensuada amb els consells insulars, que prevegi les
inversions que l'Estat ha de finançar per a 2011 i 2012.
3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a transferir
immediatament als consells insulars els fons corresponents a
les inversions que han de dur a terme d’acord amb els convenis
signats anys anteriors.

A)
Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser
tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els
ciutadans residents a les Illes Balears tenguin les mateixes
oportunitats de benestar i de desenvolupament econòmic i
social que els de la resta de l'Estat.
La disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia
estableix que serà una llei de les Corts Generals la que regularà
el règim especial balear que reconegui el fet diferencial i
específic de la insularitat per tal d'ajustar les polítiques
públiques de transport, infraestructura, comunicació, energia,
pesca, turisme, etc., a aquesta circumstància.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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El mes de desembre, el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears va presentar
un pla que anomenava "d'eficiència de transport interurbà a
Mallorca" i que s’ha implantat a partir de gener de 2012.
El pla comporta la supressió del servei públic de transport
del bus llançadora (servei de bus+tren) entre distints pobles,
una severa retallada de línies i freqüències (també a primera i
darrera hora) i la conversió d’expedicions fixes a prestacions “a
la demanda”, és a dir, només si l’usuari fa una reserva
telefònica el dia abans.
La supressió d’aquests serveis és un greu pas enrere en
l’accessibilitat i el foment en l’ús del transport públic, i provoca
greuges discriminatoris en la connectivitat d’uns pobles
respecte d’altres. Els més perjudicats són els ciutadans que no
es poden permetre tenir cotxe o no en volen tenir, així com les
persones amb mobilitat reduïda, com ara les persones majors.
El retrocés és molt gran respecte del camí engegat la
passada legislatura cap a un canvi de model de mobilitat més
sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
retrocedir en matèria de transport públic i mantenir les millores
en transport colAlectiu aconseguides els darrers anys pel que fa
a l’augment del nombre de línies, freqüències, distribució
horària, intermodalitat, connectivitat i accessibilitat a la xarxa
de transport públic interurbà de Mallorca (tren, metro,
autobusos interurbans, bus+tren i bicicleta intermodal).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a restablir
els serveis suprimits o modificats de bus+tren i de línies
d’autobusos interurbans entre els municipis afectats per la
retallada del Pla d’eficiència de transport interurbà a Mallorca,
modificant tan sols aquelles prestacions que es consensuïn amb
els ajuntaments i els sectors socials afectats i que comportin
millores reals en l’eficiència i la rendibilitat social del transport
públic.
Palma, a 23 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

La regulació bàsica de l’assistència sanitària a les persones
sense recursos econòmics està recollida en el Reial Decret
1088/1989 de 8 de novembre, que permet rebre l’assistència
sanitària de la Seguretat Social a les persones que acreditin no
tenir recursos econòmics suficients.
La Secretaria General de l’Ibsalut elaborà una resolució
publicada en el BOIB de 26/02/2008, que establia el
procediment de tramitació del dret a l’assistència sanitària de
les persones estrangeres sense recursos econòmics suficients.
Aquesta resolució establia en el punt 7 que una vegada
certificada la insuficiència econòmica de la persona solAlicitant
(punt 2.B), les unitats de tramitació de les gerències també
havien de recaptar dels organismes oportuns la informació
següent:
• Si la persona solAlicitant disposa d’assistència sanitària
pública per alguna altra via contributiva o no contributiva.
• Verificar davant l'A.E.A.T. la informació sobre el nivell de
renda.
El passat 4-10-11 el subdirector d’assistencial del l’Ibsalut
va remetre a la Gerència d'Assistència Primària de. Mallorca,
Àrea Salut Menorca i Àrea Salut Eivissa Formentera, una nota
interior, relativa al procediment de tramitació del dret a
l’assistència sanitària de les persones estrangeres sense
recursos econòmics suficients, en la qual s’instava que en el
supòsit que no existeixin dades a l’A.E.A.T. s’ha de solAlicitar
a l’interessat un certificat negatiu del seu país d’origen de no
disposar de les rendes, pensions, o qualsevol altre ingrés per
qualsevol concepte.
L’esperit de la legislació sanitària, i més des de la darrera
modificació de la Llei general de salut pública, és garantir
l’accés a la sanitat pública de tota la ciutadania i especialment
de la més vulnerable ( persones sense recursos econòmics,
menors, dones embarassades, persones majors). El nou tràmit
que va incorporar la nota interior del 4-10-2011 dificulta
l’accés a la sanitat pública normalitzada d’un colAlectiu de
ciutadans i ciutadanes que han pogut acreditar per diversos
documents les seves dificultats econòmiques ja sigui mitjançant
certificat d’IRPF o mitjançant informe del treballador social.
Per això el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds -Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar la nota interior del Servei de Salut 4-10-11 i a
continuar amb el tràmit de les solAlicituds d’assistència sanitària
de les persones estrangeres tal i com indica la Resolució de la
Conselleria de Salut i Consum publicada al 26/02/2008.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.
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Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Atès que en sessió plenària l'ajuntament de Marratxí va
aprovar per unanimitat de tots els grups durant el ple del mes
d’octubre una moció per solAlicitar al Govern de les Illes
Balears, incloure una partida pressupostària per a la construcció
en el 2012 del segon institut del municipi.
Per tot l’ exposat , el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent

Exposició de motius

Proposició no de llei:

El sistema educatiu ha de ser, especialment en temps de
crisi, un seguit de portes obertes que permetin a aquelles
persones que han abandonat els estudis abans de tenir la
titulació bàsica però també a aquelles que volen adquirir nous
coneixements per adaptar-se millor al món laboral, trobar
camins que els permetin aconseguir els seus objectius.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que la Conselleria d'Educació habiliti una
partida econòmica a càrrec dels pressuposts corresponents a
l'exercici de 2012 per iniciar la construcció del segon Institut
d'Ensenyament Secundari al municipi de Marratxí dins aquest
mateix any 2012.

En aquest sentit és cabdal el paper a jugar per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats que ha incorporat al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dins de les seves
responsabilitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació per tal que es comprometi a iniciar les classes en el
nou IES de Marratxí a l’inici del curs escolar 2013/14.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Per tot l' anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar, abans de la finalització del mes
de maig de 2012, un pla integral de formació de segona
oportunitat per a les persones joves de 16 a 30 anys que han
abandonat el sistema educatiu de forma prematura o que
necessiten millorar la seva qualificació professional per
adaptar-se millor a les necessitats del mercat laboral.
Palma, a 20 de desembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Recentment la ministra de Foment, Ana Pastor, ha anunciat
la paralització de la implantació del model aeroportuari
impulsat per l'anterior executiu espanyol i ha apostat per
recuperar el plantejament d'un model de gestió centralitzat i
amb participació de capital privat a Aena.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Els nostres aeroports són clau per a la mobilitat i per a
l'economia de les Illes, per això el Parlament de les Illes
Balears s'ha manifestat en diverses ocasions advocant per un
model de gestió amb majoria pública i amb capacitat de decisió
des de les administracions autonòmiques, enfront d'una gestió
privatitzada que prioritzés la rendibilitat immediata davant les
necessitats de mobilitat i de foment de l'economia de les Illes
Balears.

Exposició de motius
Ateses les dificultats econòmiques abocades per l’actual
Govern de les Illes Balears, referides a l’elaboració dels
pressuposts de la comunitat per a l’exercici 2012, i atesos els
retalls que s’anticipen sense concretar.
Atès l’increment d’alumnes que es produirà per al curs
2012-2013, i d’acord amb les declaracions dels responsables de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de reubicar
en diferents instituts els alumnes del nostre municipi.

Els aeroports són una de les infraestructures més importants
per a la cohesió social dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes, tant entre ells com amb la resta de l'Estat. Així mateix, el
turisme és el principal component del PIB de les Illes, i més
d'un 90% dels nostres visitants ho fan per via aèria.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a la consideració de la
comissió la següent
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Proposició no de llei:

•

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
consensuar amb el Govern de les Illes Balears un model de
gestió aeroportuària que prioritzi les necessitats de servei
públic per sobre dels interessos d'empreses privades, i alhora
permeti tenir una estratègia aeroportuària plenament
descentralitzada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
crear societats individuals per als aeroports de les Illes Balears
per tal que la comunitat autònoma, el Govern balear i els
consells insulars puguin decidir les fórmules de gestió més
adients a les necessitats de la societat i de l'economia balear.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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Alejandro Escriche Cots, coordinador de l'àrea
d'immigració de la Direcció General de Cooperació i
Immigració.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4529/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a projectes de neteja
de torrents (II). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quin calendari d'actuació es tindrà en referència als
torrents que es netejaran per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori com a part de les
actuacions anunciades a la premsa el passat mes d'octubre?
Es preveu que les obres de neteja dels torrents finalitzin
abans de final d'any, sempre que la climatologia ho permeti.
Palma, 29 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 1887/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a temporada turística
(BOPIB núm. 6, de 8 de juliol de 2011).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de
Turisme per tal d'informar al Parlament de les Illes Balears
sobre la valoració del Govern de les Illes Balears sobre la
temporada turística 2011.
La valoració de la temporada turística 2011 a les Illes
Balears és bona. Aquesta apreciació se sustenta sobre la base
dels increments següents respecte de l'any anterior:
• Passatgers per via aèria: 9%.
• Passatgers de creuers: 3 %.
• Turistes estrangers: 10,8%.
• Pernoctacions: 10,3%.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4530/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a projectes de
cooperació a Marroc (I). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).
Quin va ser el cost global del viatge de la delegació del
Govern de les Illes Balears que va visitar els projectes de
cooperació a Marroc el passat mes de setembre?
El cost global del viatge suma 195,45i.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

El grau d'ocupació per places també ha pujat i se situa molt per
damunt del 80% en el cas d'hotels.
Ordre de Publicació
Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

E)
A la Pregunta RGE núm. 4740/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del
conseller de Turisme i Esports (IV). (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4528/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a projectes de
cooperació a Marroc (II). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Relació de viatges realitzats el conseller de Turisme i
Esports des de la seva presa de possessió.
La relació n'és la següent:
•

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

•
•

•

Antònia Maria Estarellas Torrens, directora general de
Cooperació i Immigració.

3 de juliol: Wimbledon. Final de tennis en què participava
Rafel Nadal.
7 de juliol: Eivissa. Reunió amb la Federació Hotelera
d'Eivissa-Formentera.
14 de juliol: Menorca. Reunió amb l'Associació Hotelera de
Menorca.
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20 de juliol: Santander. Assistència a jornades de turisme
organitzades per EXCELTUR.
8 de setembre: Madrid. Desdejuni Europa Press.
13 i 14 de setembre: Eivissa i Formentera. Programa:
Reunió amb el Consell Insular d'Eivissa; reunió amb
l'Ajuntament de Sant Antoni; visita al Port de Sant Antoni
i reunió amb representants del club nàutic, l'estació nàutica
i la confraria de pescadors; reunió amb l'Associació Nàutica
d'Eivissa i Formentera; reunió amb les navilieres que
operen a Eivissa i Formentera ( (Eurolíneas Marítimas,
Trasmapi, Mediterranea Pitiusa i Formentera Cargo); reunió
amb representants de l'Ajuntament de Santa Eulàlia; visita
al Port de Santa Eulàlia i reunió amb representants del club
nàutic; reunió amb el Consell Insular de Formentera; reunió
amb l'Associació Hotelera de Formentera i reunió amb
l'Ajuntament d'Eivissa.
28 i 29 de setembre: Menorca. Programa: Reunió amb el
Consell Insular de Menorca; reunió amb la Plataforma "el
transport aeri ofega Menorca"; visita al Port d'Addaia i
reunió amb representants del club nàutic; reunió amb
l'Associació Menorquina d'Empreses Nàutiques (ASMEN);
reunió amb l'Ajuntament de Maó; reunió amb l'Ajuntament
d'Alaior; reunió amb l'Ajuntament de Ciutadella; visita al
nou Port de Ciutadella; visita a l'antic Port de Ciutadella;
reunió amb representants del club nàutic de Ciutadella;
visita al Port de Cala En Bosch i reunió amb representants
del club nàutic; assistència a la inauguració del centre de
convencions d'Es Mercadal; visita al Port de Fornells y
reunió amb representants del club nàutic.
19 d'octubre: Menorca. Reunió amb PIME Menorca; reunió
de la Mesa d'Alcaldes pel turisme de Menorca i reunió amb
l'Associació Hotelera de Menorca.
7 i 8 de novembre: Londres. Assistència a la fira de turisme
(World Travel Market) .
17 de novembre: Eivissa i Formentera. Primera reunió de la
Mesa d'Alcaldes pel turisme d'Eivissa i primera reunió de
la Mesa d'Alcaldes pel turisme de Formentera.
Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

23,00 hores: Arribada a l'aeroport de Palma.
Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4742/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del
conseller de Turisme i Esports (II). (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).
Quin cost ha tingut per a les arques autonòmiques el
desplaçament del xofer del conseller de Turisme i Esports a
cadascun dels viatges en què l'ha acompanyat?
El cost n'ha estat el següent:
Viatge a Eivissa i Formentera dels dies 13 i 14 de setembre:
Vols d'anada i tornada: 127,08 i.
Hotel: 111,08 i.
Dietes: 9 i.
Total: 247,16 i.
El pressupost per llogar una furgoneta amb xofer els 2 dies era
de 1.035 i (s'adjunta correu electrònic, document 1).
Viatge a Eivissa i Formentera de dia 17 de novembre:
Vols d'anada i tornada: 126,96 i.
Dietes: 84'60 i.
Total: 211,56 i.
El pressupost per llogar una furgoneta amb xofer era de 416,88
i (s'adjunta correu electrònic, document 2).
Palma, 29 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
Els documents a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de la cambra, a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 4741/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del
conseller de Turisme i Esports (III). (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).
Quina fou l'agenda oficial de viatge a Wimbledon del
conseller de Turisme i Esports?

H)
A la Pregunta RGE núm. 4743/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del
conseller de Turisme i Esports (I). (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).
A quants viatges ha acompanyat al conseller de Turisme i
Esports un xofer de la conselleria?

L'agenda oficial del viatge fou la següent:
9,40 hores: Sortida del vol low cost Palma-Gatwick.
12,00 hores: Arribada a Gatwick i desplaçament a Wimbledon.
13,00 hores: Trobada amb l'ambaixador d'Espanya a Londres,
Excm Sr. Carles Casajuana i esposa.
14,00 hores: Trobada amb la família de Rafel Nadal.
15,00 hores: Assistència al partit de tennis.
17,00 hores: Trasllat a l'aeroport de Gatwick.
18,00 hores: Atenció telefònica als mitjans de comunicació.
19,50 hores: Sortida del vol companyia low cost GatwickPalma.

En dues ocasions:
En el viatge a Eivissa i Formentera dels dies 13 i 14 de
setembre, que tengué el programa següent: Reunió amb el
Consell Insular d'Eivissa; reunió amb l'Ajuntament de Sant
Antoni; visita al Port de Sant Antoni i reunió amb representants
del club nàutic, l'estació nàutica i la confraria de pescadors;
reunió amb l'Associació Nàutica d'Eivissa i Formentera; reunió
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amb les navilieres que operen a Eivissa i Formentera
(Eurolíneas Marítimas, Trasmapi, Mediterranea Pitiusa i
Formentera Cargo); reunió amb representants de l'Ajuntament
de Santa Eulàlia; visita al Port de Santa Eulàlia i reunió amb
representants del club nàutic; reunió amb el Consell Insular de
Formentera; reunió amb l'Associació Hotelera de Formentera
i reunió amb l'Ajuntament d'Eivissa.

A la Pregunta RGE núm. 4807/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

En el viatge a Eivissa i Formentera de dia 17 de novembre,
que tengué el programa següent: Reunió de la primera Mesa
d'Alcaldes pel turisme d'Eivissa i atenció als mitjans de
comunicació; i reunió de la primera Mesa d'Alcaldes pel
turisme de Formentera i atenció als mitjans de comunicació.

D'acord amb la previsió legislativa, sí. La pèrdua es
considera una emissió successiva en la qual cal revisar la
situació administrativa de l'interessat i, per tant, representa uns
costs similars als de la resta d'emissions. Aquests costs per
pèrdua l' any anterior foren un 3% del total de les emissions
(més de 27.000 targetes). La facilitat amb l'obtenció d'un
duplicat du a la manca de valor per alguna part dels interessats
que repercuteix amb una ineficiència dels costs a la resta de la
població, al mateix temps que facilita la posada en circulació de
duplicitats difícilment justificables.

Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

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

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4803/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXVIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
Considera la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social que el cobrament de 10 euros per l'emissió de la nova
targeta sanitària no és copagament sanitari?
Una taxa per emissió, en sentit estricte, no és un
copagament sanitari, en tant que es limita a finançar els costs
del servei administratiu de gestió i emissió. És a dir, un
finançament d'un cost no assistencial.

L)
A la Pregunta RGE núm. 4808/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXIV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
excepcions el cobrament als ciutadans per l'emissió d'una
targeta sanitària?

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

En la previsió legislativa no es preveu cap excepció.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4806/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social cobrar als ciutadans per l'emissió d'una targeta
sanitària una taxa de 10 euros?
La incorporació d'un nou format de targeta (xip de
proximitat i fotografia de l'usuari ) com a mesura per controlar
el frau i augmentar la seguretat del pacient i dels professionals,
incrementa el cost de l'emissió. En aquest sentit, es preveu
introduir una taxa de 10 euros a la llei pressupostària per a
2012.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4809/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social cobrar als ciutadans per l'emissió d'una renovació de
targeta sanitària?
D'acord amb la previsió legislativa, sí. Les emissions
successives també incorporen un nou format que possibilita
augmentar el control del frau i proporciona al ciutadà una major
seguretat en la seva atenció sanitària quan es lliga visualment
el document amb la història clínica i el mateix usuari.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
N)
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A la Pregunta RGE núm. 4810/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXVI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

A la Pregunta RGE núm. 4815/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXVI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

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

Uns 3 milions de euros (una mitjana de 300.000 usuaris
anuals x 10 euros). Si bé, es preveu una quantitat menor en el
primer any, per la possibilitat de bonificació de 5 euros a les
renovacions anticipades i per ser el primer any d'implantació.

Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar noves places
d'infermeres a Can Misses.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4811/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Com justifica la Sra. Consellera de Salut, Família Benestar
Social el cost per l'emissió d'una targeta sanitària en 10 euros?
Els components del cost associat a l'emissió d'una targeta es
distribueixen, aproximadament, de la següent manera:
1. Costs de personal: 3/10.
2. De material: 1/10.
3. Software de gestió i integració (aplicacions informàtiques):
3/10.
4. Distribució (manipulació i correu ): 1/10.
5. Inversió i renovació per amortització de l'equipament: 2/10.

R)
A la Pregunta RGE núm. 4817/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXXI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Ha decidit la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social cobrar als ciutadans per l'emissió d'una primera targeta
sanitària?
D'acord amb la previsió legislativa, sí. Les emissions
inicials incorporen un nou format que possibilita augmentar el
control del frau i proporciona al ciutadà una major seguretat en
la seva atenció sanitària quan es lliga visualment el document
amb la història clínica i el mateix usuari.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4813/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol l,
quantes places augmentarà de noves infermeres a l'Hospital de
Formentera?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar noves places
d'infermeres a l'Hospital de Formentera

A la Pregunta RGE núm. 4820/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXXII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Socials, amb
el pressupost que té consignat al pressuposts 2012, de capítol
1, quantes places augmentarà de noves infermeres a l'Hospital
d'Inca?
D'acord amb el pressupost de 2012, inicialment l'Hospital
Comarcal d'Inca no té previst augmentar noves places
d'infermeria. Tot això sense perjudici de les modificacions o
autoritzacions que des dels serveis centrals ens puguin donar.
Palma, 16 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)
Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4821/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
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La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
No es té previst augmentar places noves d'infermeres a
l'Hospital Universitari Son Espases el proper any, el que sí es
farà és treballar en la redistribució d'efectius per tal de donar
la millor cobertura a tots els dispositius assistencials de
l'hospital ja existents i a alguns nous que es posaran en marxa.
Un altre tema a resoldre és la quantitat de llocs de treball
d'infermeres que es van crear per donar cobertura a noves
accions i dispositius engegats pel seu equip de govern entre els
anys 2007 i 2011 (Pla integral de cardiopatia isquèmica, Unitat
d'epilèpsia, ampliació de llocs d'Hospital de dia, ampliació de
llocs de Neonatologia, Centre d'atenció d'infeccions de
transmissió sexual, acompanyament escolar, ampliació de llocs
a cures intensives, ampliació d'urgències, Unitat cardíaca de
dia, increment de quiròfans, etc.) que vostès deixaren sense
consolidar a la plantilla i que sumen un total de 44 infermeres
i un altre tant en altres categories professionals.

X)
A la Pregunta RGE núm. 4829/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXIX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'Hospital de Formentera?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar noves places de
metges especialistes a l'Hospital de Formentera.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 9 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4827/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXIV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de metges especialistes a l'Hospital
d'Inca?

A la Pregunta RGE núm. 4830/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de noves infermeres d'atenció
primària a Formentera?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar places de noves
infermeres d'atenció primària a Formentera.

D'acord amb el pressupost de 2012, inicialment l'Hospital
Comarcal d'Inca no té previst augmentar noves places de
metges especialistes. Tot això sense perjudici de les
modificacions o autoritzacions que des dels serveis centrals ens
puguin donar.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 16 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
Ordre de Publicació
Z)
Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4828/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXVIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'Hospital Can Misses?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar noves places
metges especialistes a l'Hospital Can Misses.
Palma, 14 de desembre de 2012.

A la Pregunta RGE núm. 4832/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LXII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous metges especialistes a
l'Hospital Son Espases?
La plantilla es mantindrà en la situació actual.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4835/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4840/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

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

Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar places de noves
infermeres d'atenció primària a Eivissa.

Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar places de nous
metges de família a Eivissa.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4838/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol I,
quantes places augmentarà de nous metges de família a
Formentera?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol l, no hi ha previst augmentar places de nous
metges de família a Formentera.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4957/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a endeutament
de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
de 2011).
El Sr. Vicepresident econòmic ha dit que el 60% de
l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
correspon a l'anterior legislatura, pot precisar com s 'ha fet
aquest càlcul?
En resposta a la vostra pregunta, us tramet, adjunts els
quadres corresponents al deute total sec i al deute de
l'Administració General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que acredita la correcció quant a la dada que va donar
el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació.
Ambdós quadres reflecteixen el pes percentual sobre el
deute a juny de 2011.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4839/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LVI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, amb el
pressupost que té consignat als pressuposts 2012, de capítol 1,
quantes places augmentarà de nous pediatres d'atenció
primària a Eivissa?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol l, no hi ha previst augmentar places de nous
pediatres d'atenció primària a Eivissa.
Palma, 14 de desembre de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Palma, 13 de desembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de la cambra, a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5705/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cursos de
l'Escola d'Hostaleria i Turisme. (BOPIB núm. 25, de 9 de
desembre de 2011).
Pot garantir el conseller que tots els cursos que realitzarà
l'escola d'hostaleria seran cursos lligats a la certificació de
professionalitat a nivell nacional?
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El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Els únics cursos lligats a la certificació de professionalitat
són els que s'ofereixen prioritàriament per a desocupats, i
aquests estan finançats pel SOIB. Actualment estan prevists un
total de quinze cursos, catorze dels quals tenen el certificat de
professionalitat. Se n'adjunta relació.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Palma, a 16 de desembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
A)

La relació a què fa referència la resposta queda dipositada
al Registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5707/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords de
formació d'hostaleria i turisme. (BOPIB núm. 25, de 9 de
desembre de 2011).

RGE núm. 447/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
mitjançant la Presidència del Parlament, recapti la presència del
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal
d'informar sobre la modificació de la Llei de normalització
lingüística.

Quins són els acords en formació d'hostaleria i turisme
aconseguits entre l'Escola d'Hostaleria i la Federació Hotelera
de Mallorca?

•

•
•
•

Els acords són els següents:
Difondre els cursos de formació contínua que ha preparat
l'Escola d'Hostaleria, així com qualsevol informació
rellevant.
Treballar per tal que aquests cursos es puguin impartir com
cursos bonificables (Fundació Tripartita).
ColAlaborar en el nou disseny del pla d'estudis de Direcció
Hotelera Internacional.
Treballar conjuntament amb els departaments de recursos
humans de les companyies hoteleres.
Palma, a 16 de desembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5711/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell regulador
de la producció agrària ecològica (III). (BOPIB núm. 25, de 9
de desembre de 2011).
Quin deute té pendent el Govern amb el Consell regulador
de la producció agrària ecològica? Indicau-ne perceptor i
quantitat.
El deute que té pendent el Govern de les Illes Balears amb
el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)
és el següent:
• Subvenció nominativa al CBPAE per un import de
280.000,00 euros. Estan pendents de pagament per part de
la Tresoreria.
• Conveni entre la Conselleria de Presidència i el CBPAE en
el marc de la Red Rural Nacional per un import de
46.205,79 euros. Pendent de pagament per part de la
Tresoreria.
Palma, 14 de desembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 520/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre la situació actual de l'economia i de les
mesures preses i adoptades contra la crisi actual, i acorda
d'elevar-lo a l'estudi de la Junta de Portaveus perquè també s'hi
pronunciï.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, n'adopta acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple RGE núm. 420/12 per la RGE núm.
542/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
Pregunta RGE núm. 420/12, del diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a IRPF (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany), per la Pregunta RGE núm. 542/12, del mateix
diputat, relativa a situació aeronàutica actual, publicada en
aquest BOPIB.

Ordre de Publicació
C)

Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
per a la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm.
6022/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 411/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta que la pregunta esmentada, relativa a
assessor realitzador d'esports a IB3 (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener d'enguany), presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu,
del dit grup parlamentari, sigui tramitada com a pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 5724/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, a la vista de l'escrit RGE núm. 457/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de 2011), es
tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 4033/11, 4039/11,
4040/11 i 4043/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 491/12,
presentat per la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, i
accepta la retirada de les preguntes esmentades, relatives a
Festival de Pollença 2011, a temporada de ballet 2011, a
festivals de jazz 2011 i a temporada d'òpera 2011, publicades al
BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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