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comunitat autònoma.
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S) RGE núm. 745/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Fórmula 1.
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exterior en relació amb la Unió Europea.
1259
AA) RGE núm. 752/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
personal d'alta direcció a l'IDI.
1259
AB) RGE núm. 753/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa
de l'operatiu davant fenòmens meteorològics.
1259
AC) RGE núm. 754/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla Joventut
en acció 2012.
1260
AD) RGE núm. 755/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de la
Mesa de transport aeri.
1260
AE) RGE núm. 756/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
conseller d'Administracions Públiques amb el ministre de Justícia.
1260
AF) RGE núm. 757/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estatus jurídic
de la llengua catalana.
1260
AG) RGE núm. 758/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera
inacabada.
1260
AH) RGE núm. 759/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a connexions aèries
internacionals.
1260
AI) RGE núm. 760/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta de
declaració d'obligacions de servei públic.
1260
AJ) RGE núm. 761/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs.
1261
AK) RGE núm. 762/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
sanitària als ciutadans de les Illes.
1261

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 554/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a escoletes
públiques de primer cicle d'educació infantil.
1261
B) RGE núm. 555/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de
pagaments dels trasllats de pacients i acompanyants.
1262
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C) RGE núm. 556/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de la
moratòria de l'aplicació de la Llei de dependència.
1262
D) RGE núm. 557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incentius a les
empreses de construcció.
1262
E) RGE núm. 558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
1262
colAlectius especialment afectats per la crisi,
F) RGE núm. 559/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració
de la fira Baleart.
1262
G) RGE núm. 560/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes d'un reial
decret.
1262
H) RGE núm. 561/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a petició d'ampliació
de ports esportius.
1262
I) RGE núm. 562/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports esportius.
1263
J) RGE núm. 563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de promoció
turística.
1263
K) RGE núm. 564/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treballadors fixos
discontinus.
1263
L) RGE núm. 569/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes aeroportuàries.
1263
M) RGE núm. 570/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de
pagament del deute del Govern amb els ajuntaments.
1263
N) RGE núm. 695/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Fórmula 1.
1263

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 528/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de creació d'un jutjat d'instrucció núm. 13 a Palma.
1264
B) RGE núm. 529/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous jutjats a Calvià.

1264

C) RGE núm. 530/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petició al Govern de l'Estat per assumir la totalitat del cost del
descompte en les tarifes de transport marítim per als residents a les Illes Balears.
1265
D) RGE núm. 566/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de la contractació i dels salaris en l'hoteleria

1265

E) RGE núm. 567/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc per a reactivació econòmica de les Illes Balears.
1266
F) RGE núm. 568/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord per a la concertació en matèria d'ocupació a les Illes Balears.
1266
G) RGE núm. 604/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció del Govern de les Illes Balears davant la pèrdua de
connectivitat a cadascuna de les nostres illes arran del cessament d'activitats de la companyia Spanair
1266

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 527/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desafectació dels ports d'interès general de Balears per al traspàs de
la seva gestió a la comunitat autònoma.
1267
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B) RGE núm. 565/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació econòmica per als centres de secundària.
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C) RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament per
a la targeta sanitària.
1268
D) RGE núm. 698/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de taxes aèries i declaració d'interès públic per a les rutes
aèries entre les Illes Balears i la Península.
1269
E) RGE núm. 699/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització de la reconversió de la Platja de Palma.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 2094/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures d'austeritat de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
1270
B) A les Preguntes RGE núm. 2217/11 i 2261/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcionaris en
comissió de serveis i funcionaris en comissió de serveis (I).
1270
C) A la Pregunta RGE núm. 2473/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a lliure elecció de
llengua.
1270
D) A la Pregunta RGE núm. 2927/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cursos de capacitació
del Pla de reciclatge.
1270
E) A la Pregunta RGE núm. 2943/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a alumnes als quals
arribarà el programa de digitalització d'aules.
1270
F) A la Pregunta RGE núm. 2944/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a cost mitjà de la
digitalització.
1271
G) A la Pregunta RGE núm. 4841/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (LVII).
1271
H) A la Pregunta RGE núm. 4849/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLIII).
1271
I) A la Pregunta RGE núm. 4850/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLII).
1271
J) A la Pregunta RGE núm. 4852/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLI).
1271
K) A la Pregunta RGE núm. 4853/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLV).
1272
L) A la Pregunta RGE núm. 4858/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXXIII).
1272
M) A la Pregunta RGE núm. 4859/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXXV).
1272
N) A la Pregunta RGE núm. 4860/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXXII).
1272
O) A la Pregunta RGE núm. 4862/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXIV).
1272
P) A la Pregunta RGE núm. 4863/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXIX).
1272
Q) A la Pregunta RGE núm. 4869/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXIII).
1273

1226

BOPIB núm. 32 - 10 de febrer de 2012

R) A la Pregunta RGE núm. 4874/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XX).
1273
S) A la Pregunta RGE núm. 4875/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XVI).
1273
T) A la Pregunta RGE núm. 4877/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XVII).
1273
U) A la Pregunta RGE núm. 4880/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XIX).
1273
V) A la Pregunta RGE núm. 4888/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (IV).
1273
X) A la Pregunta RGE núm. 4890/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (III).
1274
Y) A la Pregunta RGE núm. 4892/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (II).
1274
Z) A la Pregunta RGE núm. 4893/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (I).
1274
AA) A la Pregunta RGE núm. 5008/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a previsions d'inversions
destinades als centres d'interpretació de les reserves de la biosfera.
1274

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 539/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Conseller de Turisme i Esports
1274

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 5747/11 (procedent del Decret Llei 6/2011), de
mesures tributàries urgents.
1275
B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a la Proposició no de llei RGE núm. 6021/11.
1275
C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 5/12.

1275

D) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 4943/11.

1275

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5800/11, relativa a serveis per a menors i joves en risc
d'exclusió social, i quedà aprovada la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 421/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
modificació de la Llei de normalització lingüística. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

RESOLUCIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que es
mantengui els convenis amb els consells insulars per a la
valoració de menors que han estat víctimes d'abusos sexuals."
A la seu del Parlament, 2 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 426/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb la ministra de
Foment en relació amb els ports i els aeroports de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4600/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.
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Ordre de Publicació
C)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 427/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira de Turisme de Madrid.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Thomàs i Mulet i la
Sra. Castro i Gandasegui.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Parlamentari Popular, relativa a infermera d'enllaç. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 428/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions a la depuradora i
l'estació de bombeig d'Eivissa. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 429/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a emissió de deute públic.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 430/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de la finestra de l'Ibsalut. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 433/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estructura de les convocatòries
oficials per obtenir la certificació de català. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 431/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

BOPIB núm. 32 - 10 de febrer de 2012
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 437/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a equitat i qualitat a
l'ensenyament. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 440/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
P)

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 438/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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
gravetat de la situació aeronàutica actual. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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"Declaració institucional amb motiu del
Dia Mundial del Càncer

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 441/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Cada any, al voltant de 200.000 persones són diagnosticades
de càncer a Espanya, i prop de 100.000 moren anualment.
Aquesta malaltia és la primera causa de mortalitat en els homes
i la segona en les dones. Més d’un milió i mig de persones
conviuen amb la malaltia al nostre país.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

No obstant això, fins un 40% dels càncers són potencialment
evitables si s’adopta un estil de vida saludable.

Q)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5 i 6 de la Moció
RGE núm. 5800/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a serveis per a menors i joves en risc
d'exclusió social. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El càncer afecta tant la persona que el pateix com el seu
entorn familiar, és un problema sanitari i social de primer ordre.
Per això, el Parlament de les Illes Balears s’uneix a la
celebració del Dia Mundial del Càncer i manifesta:
1. El suport a les persones i a les famílies afectades per aquesta
malaltia i el reconeixement als professionals sanitaris que
les atenen i a les organitzacions socials que en
complementen la labor d’ajuda i acompanyament.
2. El compromís decidit per colAlaborar en la millora de la
prevenció, l’atenció i el control del càncer a la nostra
comunitat amb la finalitat de reduir-ne la incidència i la
mortalitat així com de millorar la qualitat de vida de les
persones afectades.
3. La voluntat de desenvolupar i donar suport a iniciatives, en
l’àmbit de les nostres competències, destinades a reduir
l’impacte del càncer en la societat i, en concret, a fomentar
aquelles que en permetin prevenir i/o detectar precoçment
l’aparició.
4. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears convida la
societat a prendre part en les activitats de sensibilització i
conscienciació que les diferents entitats que lluiten contra el
càncer organitzen al voltant de dia 4 de febrer, Dia Mundial
del Càncer, com a mostra de suport a les persones afectades
per aquesta malaltia.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial del
Càncer.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 436/12.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2012, decaigué la pregunta esmentada, presentada
per la diputada Hble. Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a consens lingüístic (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener d'enguany), a causa de l'absència
d'aquesta diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

C)

2.1. TEXTOS APROVATS

Validació del Decret llei 7/2011, de 23 de desembre, pel
qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen
mesures administratives urgents en matèria de joc (RGE núm.
6026/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, després del debat corresponent, validà, per 33
vots a favor, 22 en contra i cap abstenció, el decret llei esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, relativa al
copagament sanitari, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
D)
Tramitació de projecte de llei per al Decret llei 7/2011, de
23 de desembre, pel qual s'estableix el règim sancionador en
diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en
matèria de joc (RGE núm. 6026/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, un cop validat el decret esmentat, aprovà per
assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la introducció de fórmules de copagament sanitari per part
dels usuaris del Sistema Nacional de Salut, atès que una decisió
com aquesta afectaria greument principis bàsics del dret
constitucional, com el dret a la salut integral de les persones i a
la salut pública en general.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que les
mesures de racionalització en la despesa de les polítiques
sanitàries vagin dirigides a millorar l’eficiència evitant dispersió
de compres, millorant la descoordinació entre atenció primària
i hospitalària, millorant processos de citacions i recitacions,
evitant duplicitat d’exploracions, campanyes de conscienciació
per l’ús racional dels serveis de salut, l’ús racional dels
productes farmacèutics i l’ús dels genèrics."
A la seu del Parlament, 7 de febrer de 2012.
El secretari en funcions de la comissió:
Llorenç S. Galmés i Verger.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació
E)
Ratificació per part del Ple de la cambra de la candidata
proposada com a senadora en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2012, i atesa la renúncia al càrrec de senador
presentada pel Sr. José María Rodríguez i Barberá, ratificà, per
33 vots a favor, 22 en contra i cap abstenció, la Sra. Maria
Antònia Garau i Juan, candidata proposada pel Grup
Parlamentari Popular, com a senadora que ha de representar la
comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de febrer de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1650/11, relativa a transport aeri entre illes i entre illes
i la península potenciat a través de la declaració d'obligació de
servei públic (DOSP) i l'aportació econòmica de l'Estat, amb
l'esmena RGE núm. 548/12, del Grup Parlamentari Socialista,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a:
1. Revisar i millorar l’actual declaració d’obligació de servei
públic dels vols entre illes per garantir un transport aeri a preus
no discriminatoris i amb freqüències adequades.
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2. Fer efectiva la declaració d’obligació de servei públic dels
vols entre les illes i la península."
B)
A la seu del Parlament, 7 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4336/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a energies renovables.
(BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5773/11, relativa a Filmoteca de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
quan les circumstàncies econòmiques ho permetin, la Filmoteca
de les Illes Balears, i a coordinar la seva tasca amb la duta a
terme pels consells insulars."
A la seu del Parlament, 7 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4662/11, del
Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reparació del Racó de la Memòria de
Porreres. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de febrer de
2012, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1650/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca, relativa a transport aeri entre illes i
entre illes i la península potenciat a través de la declaració
d'obligació de servei públic (DOSP) i l'aportació econòmica de
l'Estat (BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4793/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències polítiques
d'igualtat als consells insulars de les Illes Balears. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5772/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Mesa per a la cultura.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).
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desembre, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses
matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria
de joc (RGE núm. 6026/11), com a projecte de llei pel
procediment d'urgència.
Així mateix la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obre un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
A)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

DECRET LLEI 7/2011, DE 23 DE DESEMBRE, PEL
QUAL S'ESTABLEIX EL RÈGIM SANCIONADOR EN
DIVERSES MATÈRIES EN L'ÀMBIT DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
I ES FIXEN MESURES ADMINISTRATIVES
URGENTS EN MATÈRIA DE JOC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5774/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Consell
Social de la llengua catalana. (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117 i 148 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, i segons l'acord
adoptat pel Ple de la cambra, en sessió del proppassat dia 1 de
febrer, acorda de tramitar el Decret llei 7/2011, de 23 de

L'article 49.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears
preveu la possibilitat que el Consell de Govern aprovi normes
amb rang de llei mitjançant decrets llei. Aquest article estableix
concretament que "En cas d'extraordinària i urgent necessitat, el
Consell de Govern podrà dictar mesures legislatives
provisionals en forma de decrets llei, que no podran afectar els
drets establerts en aquest Estatut, les matèries objecte de lleis de
desplegament bàsic de l'Estatut d'autonomia, els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, la reforma de l'Estatut, el
règim electoral ni l'ordenament de les institucions bàsiques de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".
La redacció d'aquest apartat adopta una configuració similar
a la de l'article 86.1 de la Constitució espanyola. D'una banda,
exigeix un pressupòsit de fet que l'habiliti, en concret una
"extraordinària i urgent necessitat", i, de l'altra, limita l'aplicació
del decret llei, en el sentit que estan vetats d'aquesta via
normativa determinats àmbits materials, com ara els drets que
preveu l'Estatut, el règim electoral, el pressupost o les
institucions de la Comunitat Autònoma.
Aquesta configuració similar determina que hi sigui
aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional, expressada en
múltiples sentències, tant pel que fa al pressupòsit de fet que
l'habilita com a la definició dels límits materials del decret llei.
L'extraordinària i urgent necessitat, pressupòsit que habilita
el decret llei, ha estat objecte de sentències successives del
Tribunal Constitucional -com per exemple les sentències
29/1982, 6/1983, 29/1986 i 23/1993-, que han moderat els
termes literals d'aquesta exigència, de manera que són
constitucionalment admissibles els decrets llei dictats per a
circumstàncies difícils de preveure o en virtut de conjuntures
econòmiques que requereixen una resposta ràpida.
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L'article 25 de la Constitució Espanyola estableix que ningú
no pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que
en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o
infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell
moment.
Pel que fa a la potestat sancionadora de l'Administració, la
jurisprudència constitucional ha establert que hi són aplicables
els principis de reserva de llei, tipicitat, non bis in idem,
irretroactivitat de normes desfavorables, dret a la defensa,
presumpció d'innocència i tutela judicial efectiva.
La previsió de reserva de llei es fonamenta en els principis
de legalitat i tipicitat, en virtut dels quals els límits de l'activitat
sancionadora de les administracions públiques s'han de fixar per
llei, de conformitat amb l'article 25 de la Constitució espanyola,
que exigeix la reserva de llei en matèria sancionadora, rang
necessari de les normes que tipifiquen les conductes ilAlícites i
que regulen les sancions corresponents amb la finalitat de
respectar i fer respectar les garanties de la ciutadania en un estat
social i democràtic de dret.
Aquest Decret llei, que compleix el mandat legal tenint en
compte les exigències constitucionals esmentades, pren en
consideració, així mateix, el que estableixen les disposicions
comunitàries que exigeixen als estats membres de la Unió
Europea l'adopció de les normes necessàries per aplicar
sancions en cas d'incompliment de les disposicions nacionals i,
per extensió, en el cas de l'Estat espanyol, de les normes de les
comunitats autònomes.
III
La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears, després de la reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, reconeix en l'article 30 un
seguit de competències exclusives de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears:
"29. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes
mútues esportives benèfiques."
"34. Indústria, sense perjudici del que determinin les normes
de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar
i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la
legislació de mines, hidrocarburs o energia nuclear.
L'exercici de la competència es farà d'acord amb les bases
i l'ordenació de l'activitat econòmica general. Seguretat de
les instalAlacions, dels processos i dels productes
industrials."
"47. Defensa dels consumidors i dels usuaris, en el marc de
les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i en
el marc de les bases i la coordinació general de la sanitat, en
els termes del que disposen els articles 38, 131 i els números
11, 13 i 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució."

L'extraordinària i urgent necessitat s'evidencia, d'una banda,
per les modificacions recents de la normativa estatal. Així, la
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, va afegir dues noves
infraccions greus a la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
La introducció d'aquests dos nous tipus d'infracció és insuficient
per a la consecució d'un règim sancionador consolidat que arribi
a tots els incompliments de la normativa en matèria d'indústria,
particularment pel que fa a determinades conductes constitutives
d'incompliments normatius de naturalesa merament formal o
procedimental o que no comporten perill o dany greu per a les
persones, les coses o el medi ambient, i que, en bona lògica, han
d'implicar infraccions de caràcter lleu. En aquest sentit,
justament, la Sentència del Tribunal Constitucional 162/2008,
de 15 de desembre, va declarar nul i inconstitucional l'article
31.3.a) de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, en
matèria d'infraccions lleus, la qual cosa exigeix una nova
tipificació per part del legislador autonòmic.
D'altra banda, i en matèria de joc, la Llei 13/2011, de 27 de
maig, de regulació del joc, ha derogat la Llei 34/1987, de 26 de
desembre, de potestat sancionadora de l'Administració pública
en matèria de jocs de sort, envit o atzar, i ha introduït un nou
règim sancionador en el marc de la competència estatal en
aquesta matèria. Doncs bé, en aquest sector d'activitat
administrativa s'ha de tenir en compte que, fins ara, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicava el règim
sancionador que estableix la Llei 34/1987 esmentada, la qual,
d'acord amb el seu contingut, s'entenia susceptible d'aplicació
per les diverses administracions públiques, estatal i autonòmica,
amb competències en aquesta matèria, mentre que la nova Llei
13/2011 tan sols preveu el règim sancionador estatal. D'aquesta
manera, i davant els dubtes i la inseguretat jurídica que pot
comportar l'aplicació supletòria d'aquest nou règim sancionador,
en principi d'àmbit estatal, cal que el legislador autonòmic
estableixi un règim sancionador propi en l'àmbit de les seves
competències, a fi de no caure en un buit normatiu que dificulti
o impossibiliti la persecució dels fets constitutius d'infracció
administrativa en aquest sector d'activitat.
Finalment, i pel que fa a la legislació autonòmica en matèria
de consum, cal actualitzar les quanties corresponents a les
sancions que va fixar inicialment la Llei 1/1998, de 10 de març,
de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, clarament desfasades actualment,
a fi que compleixin efectivament la seva funció preventiva i
punitiva, inherent a qualsevol norma sancionadora. En aquest
darrer sentit, el cert és que hi ha una íntima connexió entre la
tipificació de la infracció i la quantificació de la sanció. Tant és
així que l'establiment de les tipificacions de les conductes
administratives ilAlícites considerades infracció van precedides
sempre de la sanció corresponent, sempre respectant el principi
de proporcionalitat i guardant l'adequació deguda entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció que s'ha
d'imposar. En aquest context, i de la mateixa manera que fa
l'Estat en el seu àmbit competencial, s'ha considerat convenient
traslladar a l'àmbit de les sancions greus en aquesta matèria de
consum la regla que la Llei 1/1998 fixava únicament per a les
sancions molt greus, consistent en la possibilitat d'incrementar
la quantia de la sanció fins a arribar al quíntuple del valor dels
productes o els serveis objecte de la infracció, de manera que la
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a
l'infractor que el compliment de la norma infringida.
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IV
Pel que fa a l'adopció de mesures administratives urgents en
l'àmbit propi del sector del joc, s'ha d'assenyalar que, atenent el
marc jurídic estatal vigent aplicable a la instalAlació de
màquines, terminals o equips de joc, i a la concessió
d'autoritzacions d'activitats de joc, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears té la necessitat urgent d'establir un règim
jurídic propi que doni cobertura al règim d'autoritzacions de les
activitats reservades en els locals d'hostaleria i a l'exercici de les
activitats no reservades pel que fa a l'obertura d'establiments
presencials específics.
V
Aquest decret llei consta d'una exposició de motius; una part
dispositiva (tres articles) -l'objecte de la qual és regular el règim
sancionador de diverses matèries atenent la competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord
amb l'Estatut d'autonomia-; tres disposicions addicionals, i tres
disposicions finals.
Article 1
Normes sancionadores en matèria d'indústria
Es tipifiquen com a infraccions lleus en matèria d'indústria
les accions següents:
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f) No aportar qualsevol de les dades obligatòries, o de les
seves modificacions, en la declaració responsable o en la
comunicació que han de presentar les persones interessades
davant l'Administració competent en matèria d'indústria quan no
constitueixi falta greu.
Article 2
Normes sancionadores en matèria de joc
1. Són infraccions administratives en matèria de joc i apostes les
accions o les omissions tipificades en aquest Decret llei, fins i
tot quan impliquin mera negligència. Les infraccions
administratives en matèria de joc es classifiquen en molt greus,
greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus en matèria d'autoritzacions:
a) Fer activitats d'organització, gestió o explotació de jocs i
apostes sense les autoritzacions o les inscripcions pertinents, o
amb incompliment dels requisits i les condicions que s'hi
estableixin, com també organitzar, gestionar o explotar jocs o
apostes en locals o recintes no autoritzats, en condicions
distintes a les autoritzades, o per part de persones no
autoritzades.
b) Modificar de manera unilateral qualsevol de les
condicions en virtut de les quals es van concedir les
autoritzacions corresponents.

a) Fabricar, importar, vendre, transportar, instalAlar o
utilitzar productes, aparells o elements subjectes a seguretat
industrial que no compleixin les normes reglamentàries quan no
comportin perill o dany greu per a les persones, la flora, la
fauna, les coses o el medi ambient, o quan el risc, el perillo el
dany siguin lleus o mínims ateses les circumstàncies
concurrents.

c) Cedir les autoritzacions concedides, tret que la cessió es
dugui a terme amb les condicions o els requisits que estableixin
les normes vigents. D'aquesta infracció, en són responsables tant
el cedent com el cessionari.

b) No esmenar les deficiències de les instalAlacions o dels
establiments industrials detectades en les inspeccions o en les
revisions reglamentàries, en el termini atorgat, tret que
d'aquestes deficiències es derivi un risc o un dany greu o molt
greu constitutiu d'infracció greu o molt greu.

3. Són infraccions molt greus en relació amb els jocs i les
apostes:

c) No comunicar a l'administració competent, en els terminis
establerts reglamentàriament, les dades a què es refereixen els
articles 22 i 23 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria,
quan no constitueixi falta greu.
d) No colAlaborar amb les administracions públiques en
l'exercici de les funcions reglamentàries que es deriven de la
Llei 21/1992 quan no impliqui resistència constitutiva de falta
greu.
e) Incomplir els terminis atorgats per l'autoritat competent
a les persones interessades per presentar documents sol• licitats
per l'òrgan competent, quan no impliqui resistència constitutiva
de falta greu.

d) Alterar la realitat o ometre informació dels documents i
les dades que s'aportin per obtenir l'autorització corresponent.

a) Fer publicitat dels jocs d'atzar o les apostes o dels
establiments en què es practiquin al marge de les normes
establertes o les autoritzacions concedides. D'aquesta infracció,
n'és responsable el titular de l'autorització.
b) Promocionar els jocs o les apostes, com també el
complement dels premis, al marge de les normes establertes o
les autoritzacions concedides.
c) Utilitzar elements o màquines de jocs no homologats o no
autoritzats, o substituir fraudulentament el material o els
elements de joc.
d) Modificar els límits de les apostes o dels premis
autoritzats.
e) Manipular els jocs en perjudici dels jugadors o apostadors
o de la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
f) Fabricar, importar, comercialitzar, mantenir i distribuir els
elements o els materials de jocs o d'apostes amb incompliment
del que disposa la normativa vigent.
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4. Són infraccions molt greus quant als drets dels usuaris o els
jugadors:

a) Reduir el capital social de les societats autoritzades per
sota del límit legal o establert reglamentàriament.

a) Exercir violència, coacció o intimidació sobre els
jugadors en els locals o recintes on tenguin lloc els jocs o les
apostes, per part de les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'aquestes activitats o de les
persones al servei d'aquestes empreses, i igualment del personal
empleat o directiu dels establiments o les empreses.

b) Reduir les garanties o fiances exigides a les empreses per
sota del límit legal o establert reglamentàriament.

b) Concedir préstecs o crèdits per part de les entitats o
empreses titulars, organitzadores o explotadores d'activitats de
joc o d'apostes, o de les persones al servei d'aquestes empreses,
o del personal empleat o directiu dels establiments.
c) Permetre que es concedeixin préstecs o crèdits a jugadors
o apostadors en els locals o recintes on tenguin lloc els jocs o les
apostes, per part de les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'activitats de joc o d'apostes.
d) Produir-se l'impagament total o parcial als jugadors o
apostadors dels premis o quanties de què siguin guanyadors.
e) Vendre cartrons de bingo, bitllets, resguards de joc,
apostes, paperetes o qualsevol altre títol semblant per un preu
distint de l'autoritzat.
f) Produir-se la participació com a jugadors del personal
empleat o directiu, com també d'accionistes i de partícips
d'empreses dedicades a la gestió, l'organització i l'explotació del
joc o aposta, directament o per mitjà de terceres persones en els
jocs o apostes que gestionin, organitzin o explotin.
5. Són infraccions greus en relació amb les autoritzacions, les
garanties i els deures documentals o procedimentals:

c) No comunicar, en el termini màxim de tres mesos des que
tenguin lloc, les modificacions en la composició, el capital i la
titularitat de les accions i les participacions de les societats
autoritzades.
7. Són infraccions greus en relació amb les màquines i els altres
elements o materials de joc:
a) Tolerar o permetre la instalAlació o l'explotació de
màquines amb premi programat, o de màquines d'atzar, sense
les autoritzacions o sense complir els requisits exigits
reglamentàriament.
b) Transmetre les màquines amb premi programat en
qualsevol de les seves modalitats, o màquines d'atzar, amb
incompliment de les condicions establertes reglamentàriament.
c) InstalAlar o explotar un nombre de màquines amb premi
programat en qualsevol de les seves modalitats, o màquines
d'atzar, que excedeixi l'autoritzat.
d) Permetre l'ús de materials o elements de joc sense complir
les condicions tècniques d'homologació o mantenir-los en
funcionament.
e) Qualsevol incompliment de les normes tècniques dels jocs
o de les apostes.
8. Són infraccions greus en relació amb els usuaris o jugadors:

a) Tolerar o consentir expressament o tàcitament
l'organització, la realització o la pràctica de jocs o apostes en
locals no autoritzats o per part de persones no autoritzades.
b) No disposar dels llibres o suports informàtics exigits per
la normativa en matèria de jocs i apostes, o dur-los
incorrectament.
c) No trametre a l'organisme competent en matèria de joc les
dades o els documents que els requereixi.
d) No comunicar, en els terminis establerts, qualsevol
modificació que afecti l'autorització inicial, quan no requereixi
una nova autorització prèvia.

a) Permetre l'accés a jocs o apostes a les persones que ho
tenguin prohibit.
b) Participar com a jugador en jocs o apostes no autoritzats
en establiments públics o privats.
c) No disposar de fitxers o suports informàtics dels assistents
a locals destinats a jocs o apostes en els quals sigui
reglamentàriament exigible un registre d'accés, o portar-los de
manera incompleta o inexacta.
d) No tenir fulls de reclamacions en els establiments i locals
autoritzats.

e) Negar-se a colAlaborar amb els funcionaris o els
encarregats del control o de la inspecció, o no exhibir els
documents acreditatius de les autoritzacions, com també
negar-se a obrir o mostrar les màquines o elements de joc per
comprovar-los.

e) No trametre en el termini reglamentàriament establert a
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació les reclamacions que es formulin.

f) No complir el deure de compareixença quan sigui requerit
per l'òrgan que tengui atribuïda les competències en matèria de
joc.

a) No exhibir en els establiments de joc o apostes, com
també en les màquines amb premi programat en qualsevol de les
seves modalitats i màquines d'atzar, els documents acreditatius
de la seva autorització.

6. Són infraccions greus en relació amb les societats i les
empreses autoritzades:

9. Són infraccions lleus:

b) No complir els requisits, les obligacions i la resta de
normes imperatives o prohibitives establertes expressament en
la llei o en la normativa reglamentària de desplegament en
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matèria de joc o apostes, quan l'incompliment de la norma no
constitueixi una infracció greu o molt greu.
10. Les conductes constitutives d'infraccions previstes en aquest
decret llei poden ser sancionades mitjançant l'aplicació de les
sancions, adequadament graduades, que s'hi preveuen i de les
que disposin les normes que el despleguin. En la graduació de
les sancions es ponderen les circumstàncies que concorrin en els
fets i, especialment, la intencionalitat de l'infractor, el dany
produït tant a tercers com a l'Administració, la perillositat de la
conducta, la transcendència social i econòmica de l'acció o
l'omissió, la reincidència o reiteració, aplicant, en tot cas, el
criteri de proporcionalitat entre la infracció comesa i la quantia
i els efectes de la sanció.
11. Quan una mateixa acció o omissió comesa per un mateix
infractor sigui constitutiva de diversos tipus d'infracció, l'òrgan
competent per sancionar ha d'imposar la sanció que
correspongui al tipus d'infracció és greu, i ha de considerar les
altres infraccions circumstàncies agreujants per a la graduació
de la sanció que s'ha d'imposar.
12. La sanció per una infracció molt greu consisteix en una
multa la quantia de la qual oscilAla entre seixanta mil un euros
(60.001 i) i sis-cents mil euros (600.000 i). Accessòriament,
poden imposar-se aquestes altres sancions:
a) Suspensió temporal de l'autorització per un període de
fins a cinc anys.
b) Inhabilitació temporal per desenvolupar activitats de jocs
o apostes per un període d'un a cinc anys.
c) Revocació de l'autorització per a l'explotació i la gestió de
jocs o apostes o de l'habilitació de l'establiment.
d) Inhabilitació definitiva per al desenvolupament
d'activitats de jocs o apostes, només per al cas de reincidència.
e) Comís i destrucció de les màquines, els materials o els
elements de joc, en els casos de les infraccions que recullen
l'apartat 2.a) i les lletres e), i) i f) de l'apartat 3 d'aquest article.
f) Comís de l'import obtingut pels jocs o les apostes, en els
casos de les infraccions que recullen l'apartat 2.a) i les lletres e),
e) i f) de l'apartat 3 d'aquest article.
13. La sanció per una infracció greu consisteix en una multa la
quantia de la qual oscilAla entre sis mil un euros (6.001 i) i
seixanta mil euros (60.000 i). Accessòriament, poden
imposar-se aquestes altres sancions:
a) Suspensió temporal de l'autorització per un període de
fins a un any.
b) Inhabilitació temporal per desenvolupar activitats de jocs
o d'apostes per un període de fins a un any.
14. La sanció per una infracció lleu consisteix en una multa la
quantia màxima de la qual és de sis mil euros (6.000 i).
15. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos; les greus, a
l'any, i les molt greus, als dos anys, comptadors des del dia en
què es va cometre la infracció. El termini de prescripció queda
interromput des de la notificació de la iniciació del procediment
sancionador a l'infractor. El còmput de prescripció es reprèn des
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del dia que l'expedient conclogui sense sanció o es paralitzi
durant més de tres mesos, si no és per causa imputable a la
persona interessada.
16. Les sancions pecuniàries que preveu aquest article es poden
fer efectives abans que es dicti la resolució de l'expedient
sancionador, amb una reducció del 15 % sobre la quantia
proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si escau, en la
proposta de resolució.
Igualment, el compliment degudament acreditat davant
l'Administració competent de les obligacions o els drets formals
del presumpte infractor, per iniciativa pròpia, en qualsevol
moment del procediment administratiu sancionador abans que
es dicti la resolució, comporta una reducció del 15 % sobre la
quantia proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si escau, en
la proposta de resolució. Les reduccions a què es refereixen els
paràgrafs anteriors d'aquest apartat es poden acumular.
Article 3
Normes sancionadores en matèria de consum
Es modifica l'article 51 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de
l'Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
“Article 51
Quanties de les sancions de multa
Per la comissió d'infraccions en matèria de defensa del
consumidor es poden imposar les sancions següents:
a) Multa de fins a 6.000 i en cas d'infraccions lleus.
b) Multa compresa entre 6.000.01 i 24.000,00 i per a les
faltes greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins a arribar
al quíntuple del valor dels productes o els serveis objecte de
la infracció.
c) Multa compresa entre 24.000.01 i 660.000,00 i per
a les faltes molt greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins
a arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis
objecte de la infracció.”
Disposició addicional primera
Règim aplicable a la instalAlació de màquines, terminals o
equips de joc
En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
únicament es poden instalAlar en els establiments d'hostaleria,
sales de joc, bingos, casinos o locals presencials l'activitat
principal dels quals sigui aliena a la comercialització de jocs, les
màquines, els terminals o els equips de joc prevists en la
normativa reglamentària de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició addicional segona
Règim d'autoritzacions d'establiments de joc
En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears no
es pot autoritzar l'obertura de locals presencials l'activitat
principal dels quals sigui l'explotació de jocs en l'àmbit de les
activitats de joc no reservades de competència estatal fins que
no se'n reguli el règim d'autorització mitjançant una disposició
administrativa de caràcter general.

1238

BOPIB núm. 32 - 10 de febrer de 2012

Disposició addicional tercera
Informes preceptius en matèria de casinos, jocs i apostes

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

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel
que fa als expedients d'autoritzacions administratives per a la
instalAlació, l'obertura, el funcionament i la modificació de tot
tipus d'activitat de joc i dels establiments on aquestes es
desenvolupin, no es requereixen més informes preceptius i
vinculants que els que expressament estableixi la normativa
autonòmica pròpia sobre la matèria.
Disposició final primera
Efectes sobre normes estatals

D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició de llei següent:
PROPOSICIÓ DE LLEI DE L'IMPOST SOBRE
INSTALALACIONS QUE
INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

Queda sense efecte en l'àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears l'apartat 2, norma 1 a, de la lletra B de l'annex
del Reial decret 123/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de casinos, jocs i
apostes.
Disposició final segona
Normes reglamentàries
En un termini màxim de 24 mesos des de l'entrada en vigor
d'aquest Decret llei, el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar
la disposició administrativa de caràcter general esmentada en la
disposició addicional segona.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest decret llei comença a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de desembre de 2011
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 600/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Els articles 120 i 121 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, en relació amb l'article 2 de la Llei Orgànica 8/1980, de
22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, en la seva redacció per Llei Orgànica 3/2009, de 18
de desembre, atorguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, autonomia que la faculta, pel que
fa a l'àmbit dels ingressos públics, i en coordinació amb la
hisenda de l'Estat, a adoptar mesures financeres que li permetin
obtenir els recursos suficients per atendre de manera estable i
permanent el desplegament i l'execució de les seves
competències.
Entre aquestes competències figura la protecció i defensa del
medi ambient, que és considerada actualment com a un
pressupost necessari per garantir la qualitat de vida dels
ciutadans.
En efecte, l'atenció del medi ambient s'ha convertit en una
acció preferent dels poders públics, que intenten despertar la
consciència ciutadana perquè el mitjà de vida sigui respectat i
es preservi d'actuacions contaminants o pertorbadores del seu
equilibri natural. Sent aquesta una política prioritària en el marc
d'actuació de l'Estat, sembla fora de tot dubte la transcendent
actuació que en aquesta matèria correspon exercir a les
comunitats autònomes, a les quals, segons l'article 148.1.9è de
la Constitució Espanyola els correspon la competència en
matèria de protecció del medi ambient, competència que, en el
cas de les Illes Balears, es recull en l'article 30.46 de l'Estatut
d'Autonomia, en la redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Tradicionalment, les polítiques mediambientals s'han
orientat a accions administratives de foment, a través de
l'establiment d'ajudes per reduir la contaminació ocasionada per
les activitats humanes, o a accions de control i repressives, per
mitjà de la fixació de certs límits i la imposició de sancions
quan aquests límits s'excedeixen, als efectes de preveure i
reprimir els danys que es puguin ocasionar al medi ambient.
No obstant això, també és possible que les mesures
esmentades estiguin associades a altres de caràcter econòmic, en
particular de naturalesa tributària, i que, en l'exercici de les
competències financeres també atribuïdes constitucionalment a
les comunitats autònomes, coadjuvin a assolir els objectius de
preservació del medi ambient.
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En concret, una manifestació d'aquesta autonomia financera
en el seu vessant dels ingressos a què es feia referència
anteriorment és, justament, la capacitat de les comunitats
autònomes d'establir-ne els propis tributs, capacitat que, en el
cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es preveu
expressament en l'article 129.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, com també en l'article 6 de la Llei Orgànica sobre
finançament de les comunitats autònomes, aplicable a totes les
comunitats autònomes de règim comú.

1239

D'acord amb l'anterior, la llei configura el fet imposable de
l'impost a partir d'aquesta incidència en el medi ambient, i
sotmet a gravamen la titularitat pel subjecte passiu dels
elements patrimonials afectes al desenvolupament de
determinades activitats les externalitats negatives o costs del
qual suporta la societat tenen una major importància. En aquest
punt, la nova llei pren bon compte del sistema de peatge que, en
l'actualitat, determina que una part de l'explotació de les
infraestructures es faci per terceres persones distintes al
propietari o titular formal de les instalAlacions.

II
D'acord amb aquestes premisses, tenint en compte la
doctrina del Tribunal Constitucional en aquesta matèria i,
particularment, la nova delimitació sobre la potestat impositiva
de les comunitats autònomes de règim comú continguda en
l'article 6 de l'esmentada Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònoma, en la redacció per la Llei Orgànica
3/2009, de 18 de desembre, segons la qual es permet la
implantació de nous fets imposables autonòmics sempre que no
coincideixin amb fets imposables ja gravats per tributs locals,
encara que puguin afectar la mateixa matèria imposable, per
mitjà d'aquesta llei es crea un nou tribut autonòmic propi, en
termes molt semblants a l'antic impost sobre les instalAlacions
que incideixen en el medi ambient aprovat per la Llei 12/1991,
de 20 de desembre, i que, per la seva configuració i abast, no ha
de tenir una incidència efectiva en la
recaptació tributària local.
Així doncs, l'impost que estableix la present llei està dirigit
a compensar la societat balear el cost mediambiental que suposa
l'exercici de determinades activitats per mitjà d'elements
patrimonials que distorsionen o deterioren el medi ambient en
el territori de les Illes Balears, i fa recaure el pes del gravamen
sobre els agents que, a través d'instal6lacions i elements
patrimonials afectes a les activitats esmentades, alteren
l'equilibri natural, mentre que les activitats esmentades només
els beneficien i, en canvi, repercuteixen en el conjunt del grup
social que es veu en l'obligació de suportar-ne els efectes
externs, En aquest sentit, amb l'establiment d'aquest impost es
pretén revertir als ciutadans de les Illes Balears una part dels
costs mediambientals que suporten com a conseqüència de
l'exercici d'activitats contaminants o generadores de riscs o
d'externalitats negatives per a l'entorn natural a través de
determinats elements patrimonials afectes a aquestes activitats,
alhora que introduir un nou instrument amb què contribuir a
frenar el deteriorament mediambiental.
III
Quant a l'estructura de la llei, aquesta consta de set capítols,
amb un total de 23 articles, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
Dels capítols I i II cal destacar, en primer lloc, la naturalesa
i la configuració de l'objecte de l'impost, que es presenta com un
tribut propi de naturalesa directa, objectiva i de caràcter real,
l'objecte del qual apareix constituït per determinades
instal6lacions, estructures i, en general, elements patrimonials
que s'assenten en el territori de les Illes Balears, afectes a la
realització de determinades activitats que, certament, incideixen
de manera negativa en el medi ambient.

En aquest sentit, s'incorpora en el fet imposable l'activitat
que consisteix en la cessió, l'arrendament o l'explotació de les
instal61acions per fer les activitats que incideixen en el medi
ambient per tercers, sense perjudici que en els casos en què hi
hagi vinculació directa o indirecta entre les parts, es pugui
considerar subjecte passiu la persona que faci l'activitat, a la
qual se li atribueix la titularitat de l'element a l'efecte de
l'impost, en els termes que recull la mateixa llei. Així mateix, en
l'establiment de les exempcions es considera la rellevància del
benefici econòmic en l'exercici de l'activitat i la seva
transcendència social, com també els efectes menys agressius
per al medi ambient de determinats elements patrimonials.
En relació amb els aspectes temporals de l'impost es preveu
que el període impositiu coincideixi amb l'any natural, inclús en
els casos de successió en l'activitat que no impliqui cessament
d'aquesta, i que la meritació es produeixi el 31 de desembre de
cada any. No obstant això, en els casos d'inici o de cessament de
les activitats corresponents s'estableix expressament que el
període impositiu serà inferior a l'any natural, com també que,
en el cas concret de cessament, la meritació tendrà lloc en la
data en què es produeixi aquest.
En el capítol III es configuren els obligats tributaris, i es
considera subjecte passiu de l'impost la persona o l'entitat titular
dels elements patrimonials afectes a la realització de les
activitats esmentades en la llei, i es presumeix com a propietari
a qui figuri com a tal en un registre fiscal o altres de caràcter
públic. Així mateix, s'estableix un supòsit específiC de
responsabilitat solidària, pensat pels casos en els quals es
transmeti la titularitat de l'element patrimonial sense comunicar
a l'administració tributària la persona o l'entitat adquirent, i, per
tant, la persona o l'entitat destinada a ser subjecte passiu de
l'impost en el moment de la meritació, una vegada que finalitzi
el període impositiu. En aquesta mateixa línia, la llei considera
també l'eventualitat que els transmitents dels elements afectes
hagin fet, anteriorment, pagaments a compte, i recull la
possibilitat que es procedeixi a la devolució d'aquests, tot això
en termes anàlegs als que estableix la legislació reguladora de
les hisendes locals en relació amb la meritació de les
contribucions especials.
Per altra banda, es disposa l'obligació del subjecte passiu de
designar representant en el cas que no tengui el domicili fiscal
en les Illes Balears. En tot cas, atesos la naturalesa i l'objecte de
l'impost, se'n prohibeix expressament la translació jurídica de
l'import a través del mecanisme de la repercussió, de manera
que en cap cas es vegin afectats els ciutadans, els quals ja han
de suportar la degradació ambiental produïda per l'assentament
d'aquests elements patrimonials afectes a activitats que
incideixen negativament en l'entorn natural.
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Pel que fa als elements de quantificació de l'obligació
tributària, que es contenen en el capítol IV, la base imposable de
l'impost es defineix per referència al valor patrimonial dels
elements que constitueixen l'objecte de tributació, i per a la
fixació d'aquest valor, a l'efecte d'aquest impost, s'ha optat pel
resultant de la capitalització, en un determinat percentatge, de
la mitjana anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de
la facturació feta en el territori de les Illes Balears, atesa l'íntima
relació que hi ha entre el gravamen de l'element patrimonial i la
seva afectació a una activitat empresarial.
Sobre la base imposable així determinada, s'ha d'aplicar el
tipus de gravamen corresponent, que es fixa en 1'1%, per al
càlcul de la quota tributària.
En el capítol V, dedicat a l'aplicació de l'impost, a més de
preveure que les funcions de gestió, de liquidació, d'inspecció
i de recaptació corresponen a l'Agència Tributària de les Illes
Balears, s'estableix un sistema de gestió per mitjà de
declaració-liquidació o autoliquidació de caràcter anual, sense
perjudici de l'exigència de una autoliquidació parcial durant el
període impositiu en concepte de pagaments a compte.
A l'efecte d'un major control de la gestió del tribut, també es
crea en l'Agència Tributària de les Illes Balears un registre de
subjectes passius, i es preveuen altres obligacions de caràcter
formal que s'han de complir d'acord amb el que s'estableixi
reglamentàriament. En tot cas, s'ha de ressenyar que aquest
registre no està pensat en la present llei com un cens als efectes
de l'establiment d'un sistema, alternatiu a l'autoliquidació, de
liquidació colAlectiva o per rebut, a diferència del que preveia
l'article 17 del Decret 133/1995, de 12 de desembre, de
desplegament de la Llei 12/1991, de 20 de desembre, atès que
la nova llei es decanta, únicament, per imposar en tot cas el
sistema d'autoliquidació pel propi subjecte passiu, i això sense
perjudici, per suposat, de les facultats de comprovació i
d'inspecció de l'administració tributària autonòmica, que,
certament, poden donar lloc a què es dictin les liquidacions
d'ofici que procedeixin en els casos de falta de presentació o
presentació incorrecta de les autoliquidacions, de conformitat
amb les normes que conté la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Respecte del règim d'infraccions i de sancions a què es
refereix el capítol VI, a més de l'aplicació del règim general en
aquesta matèria que regula la Llei general tributària
s'estableixen tres infraccions específiques, amb les
corresponents sancions, relatives a l'incompliment de l'obligació
de no repercussió de l'import de l'impost, de l'obligació
d'anomenar representant i de l'obligació d'inscriure's en el
registre de subjectes passius que crea la llei.
L'últim capítol regula la revisió en via administrativa dels
actes i les actuacions que es derivin de l'aplicació de l'impost,
corresponent a la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears
la competència per conèixer les oportunes reclamacions
economicoadministratives, atesa la naturalesa de l'impost com
a tribut propi de la comunitat autònoma.

IV
La llei es completa amb una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
La disposició transitòria única estableix un sistema específic
de pagament a compte durant l'exercici de 2011, tot tenint en
compte que aquest pagament no es pot fer per referència a la
liquidació de l'exercici de 2010. Al seu torn, la disposició
derogatòria única no estableix cap derogació específica, sense
perjudici de la derogació tàcita de qualsevol norma de rang legal
o reglamentari que s'oposi a la llei.
Per acabar, la disposició final primera habilita la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per modificar els
elements de quantificació de l'impost i el règim de les
exempcions, com també per actualitzar l'import de les sancions
que estableix la llei. La disposició final segona conté, en
l'apartat 1, una autèntica deslegalització dels preceptes legals
relatius a la liquidació i el pagament de l'impost i a les
obligacions formals a què es refereixen, respectivament, els
articles 17 i 18 de la llei, i això amb la intenció que l'impost es
pugui aplicar efectivament des de l'entrada en vigor de la llei,
però permetent la intervenció ulterior del reglament en aquest
àmbit de la gestió tributària. Sense perjudici de l'anterior,
l'apartat 2 d'aquesta disposició final autoritza expressament el
Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
reglamentàries que, si n'és el cas, resultin necessàries per al
desplegament i l'aplicació de la resta de preceptes de la llei, a
més de les facultats normatives que puguin correspondre a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
en virtut de la pròpia llei o dels decrets de desplegament. Per
últim, la disposició final tercera fixa com a data d'entrada en
vigor de la llei 1'1 de gener de 2011.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte establir un tribut propi de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de conformitat amb el
que preveuen els articles 157.1 b de la Constitució Espanyola i
129.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.
Article 2
Àmbit d'aplicació
L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient s'aplica en tot el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Article 3
Tractats i convenis
El que estableix la present llei s'entén sense perjudici del que
disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat
a formar part de l'ordenament jurídic espanyol de conformitat
amb l'article 96 de la Constitució Espanyola.
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Capítol II
Naturalesa, objecte i altres aspectes materials i temporals
del tribut

b) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament de
carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos.
c) Comunicacions telefòniques o telemàtiques.

Secció1a
Naturalesa i objecte del tribut
Article 4
Naturalesa i objecte
L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient és un tribut propi de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de caràcter directe, objectiu i real, que grava els
elements patrimonials afectes a la realització d'activitats que
incideixen, alteren o posen en risc de deteriorament el medi
ambient de les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a
compensar la societat el cost que suporta i a frenar el
deteriorament de l'entorn natural.
Article 5
Elements patrimonials afectes

d) L'explotació dels elements que assenyala l'article 5
mitjançant arrendament, cessió o qualsevol altre títol jurídic que
habiliti per utilitzar-los a una tercera persona o entitat que, al
seu torn, els afecti a la realització de qualsevol de les activitats
indicades en aquest article, sempre que la realització d'aquesta
activitat última mitjançant l'element afecte no quedi gravada
efectivament per aquest impost.
Article 7
Exempcions
1. Estan exemptes de l'impost les instalA1acions i estructures
afectes a activitats que facin les persones físiques.
2. Així mateix, estan exemptes de l'impost:

1. A l'efecte d'aquest impost es consideren elements
patrimonials afectes qualsevol tipus d'instal6lacions i estructures
ubicades en el territori de les Illes Balears que es destinin a les
activitats de producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i subministrament d'energia elèctrica
i de carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos, com
també a les activitats de comunicacions telefòniques o
telemàtiques.
2. En particular, es consideren elements patrimonials afectes a
les activitats esmentades, els següents:
a) Els tancs per al magatzematge de carburants i
combustibles sòlids, líquids o gasosos, com també les
instalAlacions destinades al subministrament o la distribució
d'aquests carburants i combustibles.
b) Els oleoductes i gasoductes.
c) Les centrals de producció,
subministrament d'energia elèctrica.
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transformació

a) Les instalAlacions i estructures de les quals siguin titulars
l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars, les entitats locals, com també els organismes o entitats
de dret públic que en depenguin i els consorcis.
b) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
circulació de ferrocarrils.
c) Les instalAlacions i estructures afectes a la producció de
combustibles o carburants per mitjà de la transformació de
residus sòlids.
d) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció d'energia elèctrica derivada d'energia solar o eòlica
de menys de 500 kv de potència.
e) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció i el magatzematge de productes destinats
exclusivament al consum propi.

i

d) Els elements fixos que es facin servir per al transport
d'energia elèctrica i per a la transmissió de les comunicacions
telefòniques o telemàtiques.
Secció2a
Altres aspectes materials del tribut: fet imposable i
exempcions
Article 6
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat pel
subjecte passiu, en el moment de la meritació, dels elements
patrimonials que assenyala l'article 5 que es trobin afectes a
qualsevol de les activitats següents:
a) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament
d'energia elèctrica.

Secció 3a
Aspectes temporals del tribut
Article 8
Període impositiu i meritació de l'impost
1. Sense perjudici del que estableix l'apartat següent, el període
impositiu és l'any natural i l'impost es merita el 31 de desembre
de cada any.
A l'efecte del paràgraf anterior, es considera que el període
impositiu coincidirà amb l'any natural en els casos de successió
en la realització de les activitats, amb imputació de la titularitat
dels elements afectes al nou subjecte passiu, o de canvi de la
denominació del subjecte passiu, sense perjudici del que
disposen, a altres efectes, els articles 40 i 42 de la Llei general
tributària.
2. El període impositiu és inferior a l'any natural en els supòsits
d'inici o de cessament de les activitats que assenyala l'article 6
d'aquesta llei. En el supòsit de cessament de l'activitat, l'impost
es merita en la data en què es produeixi el cessament esmentat.

1242

BOPIB núm. 32 - 10 de febrer de 2012
Capítol III
Obligats tributaris i representant

Article 9
Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones
físiques, les persones jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars dels
elements patrimonials afectes a què es refereix l'article 5
d'aquesta llei.
A l'efecte d'aquest impost, es considera titular dels elements
patrimonials afectes qui realitzi les activitats a què es refereix
l'article 6 servint-se de les instalAlacions i estructures de
persones o d'entitats amb les quals mantingui relacions de
vinculació directa o indirecta.
A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, qualsevol
participació en el capital social d'una entitat es considerarà com
a relació de vinculació directa o indirecta.
2. Quan no resulti acreditada degudament la propietat dels
elements patrimonials afectes, l'Administració tributària tendrà
dret a considerar com a propietari a qui figuri com a tal en un
registre fiscal o en altres de caràcter públic.
3.En cap cas l'import de l'impost no pot ser objecte de
repercussió sobre terceres persones.
Article 10
Responsables solidaris
Són responsables solidaris del deute tributari de l'impost les
persones o entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària
que, abans de la meritació de l'impost, transmetin la titularitat
dels elements patrimonials afectes a les activitats a què es
refereix l'article 6 d'aquesta llei i no comuniquin aquesta
transmissió a l'Agència Tributària de les Illes Balears en el
termini que estableix el darrer paràgraf de l'article 18.2.
Article 11
Representant
Els subjectes passius el domicili fiscal dels quals no estigui
ubicat en el territori de les Illes Balears estan obligats a
anomenar un representant amb domicili en dit territori als
efectes de les notificacions i la resta de relacions de caràcter
tributari amb l'administració tributària autonòmica que es
derivin de l'aplicació d'aquest impost.
Capítol IV
Quantificació del deute
Secció la
Base imposable
Article 12
Base imposable
Constitueix la base imposable de l'impost el valor dels
elements patrimonials afectes a les activitats a què es refereix
l'article 6, determinat de la manera que estableix l'article
següent.

Article 13
Determinació de la base imposable
1. La valoració dels distints elements patrimonials que integren
la base imposable es fa capitalitzant al tipus del 40% la mitjana
anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de la
facturació del subjecte passiu vinculada a les activitats a què es
refereix l'article 6 i fetes en el territori de les Illes Balears,
durant els tres últims exercicis anteriors al de la meritació de
l'impost o durant tot el temps transcorregut des de l'inici de
l'activitat en els casos en què no hagin transcorregut tres
exercicis complets d'activitat.
2. A l'efecte de la determinació de la mitjana dels ingressos
bruts d'explotació a què es refereix l'apartat anterior del present
article, no són objecte de còmput els conceptes següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques
com privades, que hagin percebut els subjectes passius.
b) Les quantitats que els subjectes passius puguin rebre en
concepte de donació, d'herència, o per qualsevol altre títol
lucratiu.
c) Les indemnitzacions que s'hagin rebut de tercers per
danys i perjudicis.
d) Els dividends, interessos i qualssevol altres productes
financers que hagi obtingut el subjecte passiu.
e) El major valor dels seus actius que sigui conseqüència de
les regularitzacions efectuades en els seus balanços pels
subjectes passius, sempre que les regularitzacions esmentades
hagin estat autoritzades mitjançant una llei.
f) Les quantitats que hagi percebut el subjecte passiu com a
conseqüència de l'alienació de béns o drets que formin part del
seu patrimoni, sense perjudici que, si escau, s'hagin de computar
les quantitats percebudes per raó del gravamen o l'explotació
dels elements en els termes indicats en la lletra d de l'article 6.
Article 14
Tipus de gravamen
La base imposable és gravada al tipus de 1'1 %.
Article 15
Quota tributària íntegra
La quota tributària íntegra de l'impost s'obté d'aplicar a la
base imposable el tipus de
gravamen.
Capítol V
Normes relatives a l'aplicació de l'impost
Article 16
Competència
En els termes que preveu la Llei 3/ 2008, de 14 d'abril, de
creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
correspon a aquesta la gestió, la liquidació, la inspecció i la
recaptació de l'impost.
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Article 17
Liquidació i pagament

Article 18
Registre de subjectes passius i altres obligacions formals

1. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar l'impost i
a ingressar l'import del deute tributari durant el mes de gener de
cada any natural següent a la data de la meritació i, en el cas de
cessament de l'activitat, en el termini d'un mes des de la data en
què es produeixi aquest cessament.

1. Els subjectes passius s'han d'inscriure en el registre que, a
aquest efecte, es creï en l'Agència Tributària de les Illes Balears.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius han de
presentar i ingressar una autoliquidació en concepte de
pagament a compte, dins els vint primers dies naturals del mes
de juliol de cada any. Aquest pagament a compte s'ha de
calcular en el 50% de la quota a ingressar per l'últim exercici
liquidat.
Quan no hi hagi exercici de referència, per ser el primer any
d'exercici de l'activitat, el subjecte passiu no tendrà l'obligació
de fer els pagaments a compte a què es refereix el paràgraf
anterior.
Els pagaments a compte tenen la consideració de deute
tributari a l'efecte de l'aplicació de les disposicions sobre
infraccions i sancions tributàries i sobre liquidació d'interessos
de demora. L'import d'aquests pagaments ha de ser objecte de
deducció en l'autoliquidació o, si és el cas, en la liquidació que
faci l'administració tributària corresponent a l'exercici a compte
del qual s'hagin efectuat.
3. Si els pagaments a compte es fan per persones o entitats que,
en la data de meritació de l'impost, deixen de tenir la condició
de subjectes passius, s'ha de practicar la devolució que pertoqui,
a sol61icitud de la persona o l'entitat interessada i dins del
termini i en la forma que estableix l'article 31 de la Llei general
tributària.
4. No han de presentar autoliquidacions els subjectes passius per
activitats exemptes de l'impost.
5. Mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria
competent en matèria d'hisenda es poden establir models
d'impresos de les autoliquidacions a què es refereixen els
apartats anteriors.
6. El pagament de les autoliquidacions s'ha de fer en les entitats
de crèdit autoritzades per col61aborar amb l'Agència Tributària
de les Illes Balears. Els subjectes passius han de presentar les
autoliquidacions ingressades, com també, si és el cas, les que no
donin lloc a ingrés davant l'Agència Tributària de les Illes
Balears en els terminis que s'indiquen en els apartats anteriors.
Això no obstant, mitjançant una ordre de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d'hisenda es pot disposar
que les autoliquidacions de l'impost i, si és el cas, les altres
declaracions relacionades amb la gestió d'aquest s'efectuïn per
mitjà dels programes d'ajuda aprovats a aquest efecte, i que
resulti obligatòria la seva presentació i, si és el cas, pagament
per mitjans telemàtics.

2. Per formalitzar la inscripció, els subjectes passius que no
siguin persones físiques han de presentar la documentació
següent:
a) Una solA1icitud d'inscripció subscrita pel subjecte passiu
o pel seu representant. En la solAlicitud esmentada, que pot estar
subjecta a model aprovat per la conselleria competent en
matèria d'hisenda, s'ha de fer constar, com a mínim:
lr El nom i els cognoms o la denominació social, el domicili
fiscal i el número d'identificació fiscal del solAlicitant, com
també, si és el cas, del representant, que, a més, ha
d'adjuntar la documentació que n'acrediti la representació.
2n La classe concreta d'activitat o activitats que exerceix
amb expressió de la direcció i localitat dels elements
patrimonials afectes amb què es fan i les dades relatives a la
seva titularitat.
b) Original o còpia compulsada de la declaració d'alta, si és
el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques.
c) Original o còpia compulsada de la documentació
acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si és el cas,
correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de
l'activitat.
La documentació anterior s'ha de presentar en el termini
màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei o,
si és el cas, des de l'inici de l'activitat. Per resolució de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
es poden aprovar models d'impresos.
Qualsevol modificació ulterior en les dades consignades en
la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada
ha de ser degudament comunicada a l'Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini màxim d'un mes.
3.Una vegada efectuada la inscripció, s'entregarà a la persona o
l'entitat interessada un document acreditatiu de la inscripció en
el registre en què figurarà el número de registre que el titular ha
de fer constar, amb caràcter general, en les seves relacions amb
l'administració tributària autonòmica en virtut d'aquest impost.
4. Així mateix, reglamentàriament es pot regular l'obligació dels
subjectes passius de complir amb els deures formals següents:
a) Dur un registre dels bens i drets afectes a les activitats
relacionades amb aquest impost.
b) Dur un registre auxiliar que permeti conèixer, de manera
separada de la comptabilitat principal, els ingressos relatius a les
activitats relacionades amb aquest impost.
c) Presentar les declaracions informatives que s'estableixin
referents a les relacions econòmiques derivades de les activitats
relacionades amb aquest impost.
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Capítol VI
Infraccions i sancions

2. Una vegada exhaurida la via economicoadministrativa, és
competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 19
Règim sancionador

Disposició transitòria única
Pagament a compte de l'exercici 2011

Les infraccions tributàries de l'impost regulat en aquesta Llei
són qualificades i sancionades d'acord amb el que disposa la
Llei general tributària, sense perjudici de les especialitats que
preveu la present llei.

1. Durant l'exercici 2012, les persones o entitats a què es
refereix l'article 9.1 d'aquesta llei han d'efectuar un pagament a
compte dins els vint primers dies naturals del mes de juliol per
un import equivalent al 50% de la quantia que resulti d'aplicar
les normes que es contenen en aquesta llei en matèria de base
imposable i tipus de gravamen sobre la facturació dels exercicis
2009, 2010 i 2011 o, en els casos d'inici de l'activitat amb
posterioritat a l'1 de gener de 2009, del termini que correspongui
fins al 31 de desembre de 2011.

Article 20
Infracció per incompliment de l'obligació de no repercussió
de l'impost
1.Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació de no repercussió de l'impost a què es refereix
l'article 9.3 d'aquesta llei.
2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros per cada factura o document anàleg
en què es consigni la repercussió indeguda de l'impost.
Article 21
Infracció per incompliment de l'obligació d'anomenar
representant
1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació d'anomenar representant a què es refereix l'article 11
d'aquesta llei.

2. En el cas que el pagament a compte es faci per persones o
entitats que, en data 31 de desembre de 2012, no tenguin la
condició de subjectes passius de l'impost, s'ha de practicar la
devolució corresponent, en els mateixos termes que estableix
l'article 17.3 d'aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació a la llei de pressuposts generals

2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.

1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears poden modificar el règim d'exempcions, com
també el tipus de capitalització i el tipus de gravamen a què es
refereixen, respectivament, els articles 7, 13 i 14 d'aquesta llei.

Article 22
Infracció per incompliment de l'obligació d'inscriure's en
el registre

2. Així mateix, les lleis de pressuposts generals poden
actualitzar les quanties de les sancions que es contenen en
aquesta llei.

1. Contribueix infracció tributària el fet de no complir
l'obligació d'inscriure's en el registre de subjectes passius a què
es refereix l'article 18 d'aquesta llei.

Disposició final segona
Deslegalització i facultats de desplegament

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà
infracció tributària greu i la sanció consistirà en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.
Capítol VII
Revisió en via economicoadministrativa
Article 23
Recursos
1. Contra els actes de gestió, d'inspecció, de liquidació i de
recaptació de l'impost que es regula en aquesta llei es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o,
directament, reclamació economicoadministrativa davant la
Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears.

1. Per reglament es poden modificar les normes sobre liquidació
i pagament de l'impost, com també les relatives al registre de
subjectes passius i altres obligacions formals, que es contenen
en els articles 17 i 18 d'aquesta llei, i s'ha de respectar en tot cas
el sistema de liquidació de l'impost mitjançant autoliquidació,
com també l'exigència d'un o diversos pagaments a compte
mitjançant autoliquidació.
2. Així mateix, es faculta el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d'hisenda, dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'aplicació de la resta de disposicions d'aquesta
llei, sense perjudici de les facultats normatives atribuïdes a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
en virtut d'aquesta llei o dels decrets que la despleguin.
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Disposició final tercera
Entrada en vigor
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Aquesta llei comença a vigir, al dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 de febrer de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 593/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a connectivitat de les Illes Balears, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la connectivitat de les Illes Balears.
Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve motivada
pel recent tancament d'activitat d'Spanair i el canvi que això
suposa en el marc aeri de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la problemàtica de la connectivitat de les
Illes Balears amb la resta d'Espanya i Europa.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 700/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4600/11, relativa a
política sociosanitària. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4600/11, relativa a política sociosanitària, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a garantir la prestació sanitària del dret a la interrupció
voluntària de l’embaràs segons determina la Llei2/2010 i el RD
835/2010.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar un pla de xoc per fer front a les llistes
d’espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries, per reduir el nombre de persones en llistes
d’espera (14.089 en espera quirúrgica i 61.406 en consultes
externes) i a complir el Decret 83/2006, de 22 de setembre, de
garanties dels terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària
especialitzada programada i no urgent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el Pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari del Servei de Salut de les Illes Balears i a presentar
en un termini de 3 mesos un pla d’adequació i rehabilitació de
l’edifici de l’antic Hospital Son Dureta com a gran espai
sociosanitari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la retirada de la nova targeta sanitària individual que
no millora l’atenció sanitària i suposa un copagament per
l’accés per rebre atenció sanitària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la contraprestació econòmica pels
treballadors de l’Ibsalut que estiguin en condició d’incapacitat
temporal.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la retirada del Projecte Ibsalut 2020, rebutjat i no
desitjat pel conjunt dels professionals sanitaris.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir la Gerència d’Atenció Primària i a mantenir
la identitat de l’Atenció Primària, com demanen els
professionals sanitaris d’aquest àmbit assistencial.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a practicar una política de diàleg, consens i enteniment
amb els professionals sanitaris de l’Ibsalut.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla d’eficiència al Servei de Salut
recuperant els projectes de l’Institut de laboratori biomèdic, de
la central de compres i d’altres línies de treball.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir, abans d’un mes, una mesa per la
sostenibilitat del sistema sanitari públic per consensuar amb les
forces polítiques amb representació en el Parlament i els agents
socials, les mesures necessàries per garantir la viabilitat present
i futura del sistema sanitari públic a les Illes Balears.
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Palma, a 6 de febrer de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 597/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Comissió Assessora de Dret Civil
de les Illes Balears. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 598/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Comissió Assessora de Dret Civil
de les Illes Balears (II). (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 612/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a docents capacitats per
impartir classes en anglès. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 613/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cursos d'anglès per a
docents. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 614/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estades de formació en
llengua anglesa per a docents. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 615/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a desdoblament de les
aules en l'assignatura de llengua anglesa. (Mesa de 8 de febrer
de 2012).
RGE núm. 616/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a resolució de la
convocatòria. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 617/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a document de consens relatiu al
transport aeri. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 618/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a classes en anglès. (Mesa
de 8 de febrer de 2012).

RGE núm. 619/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a assignatures impartides
en anglès. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 622/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal sanitari rescindits. (Mesa de 8 de febrer
de 2012).
RGE núm. 623/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal sanitari. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 625/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 626/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a documentació que rebran
les dones que hagin manifestat la seva intenció d'interrompre
l'embaràs. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 627/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a relació de les clíniques
privades amb l'Ib-salut per a la cobertura de l'IVE. (Mesa de
8 de febrer de 2012).
RGE núm. 628/12, 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. Gener. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 629/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs. Gener. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 630/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a endarreriments de
l'ajuda econòmica de dependència. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 631/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a data en què es va fer
efectiu l'abonament de l'ajuda per dependència. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 632/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència. Gener. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
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RGE núm. 633/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència. Gener. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 634/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència. Gener. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 636/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a control de la qualitat làctia.
(Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 637/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a campanya del blat de les índies a
Menorca. 2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 638/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a subvencions a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears. 2012. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 639/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris per a la distribució d'ajuts
a les OPA. 2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 640/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a campanya de SEMILLA.
2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 641/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a campanya de productes
fitosanitaris a Menorca. 2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 642/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a campanya de farratges a
Menorca. 2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 643/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a campanya de cereals a Menorca.
2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 644/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Proagro 2010. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 645/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a subvencions a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
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RGE núm. 646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a subvenció a les organitzacions
professionals agràries per illes. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 647/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a incompliment dels
terminis de la Directiva de l'aigua. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 648/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a diferències amb el PHIB
2010. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 649/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a canvis en la delimitació
des del 2006. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 652/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportació al curs 2010-2011 a
FP. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 653/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportació al curs 2011-2012 a
FP. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 654/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportació al curs 2012-2013 a
FP. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 655/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a allargament del període
d'exposició pública del PHIB. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a pròrrogues d'informació
pública del PHIB pendents. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 657/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a qüestio de la delimitació
de zones humides. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 679/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a implantació total de les
seccions europees. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 680/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a auxiliars de conversa en
llengua anglesa. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
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RGE núm. 681/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a seccions europees. (Mesa
de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Com afectarà la reducció pressupostària als cursos d'anglès
per a docents?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears amplia de nu
a deu el nombre de vocals de la Comissió Assessora de Dret
Civil de les Illes Balears?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Com afectarà la reducció pressupostària a les estades de
formació en llengua anglesa per a personal docent?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les principals tasques que el Govern de les Illes
Balears encomanarà a la Comissió Assessora de Dret Civil de
les Illes Balears?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

F)
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.
Com afectarà la reducció pressupostària al desdoblament de
les aules en l'assignatura de llengua anglesa per permetre tallers
de conversa, o creu el conseller que es pot practicar conversa
amb 30 alumnes dins l'aula?

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 nombre de docents avalua el Sr. Conseller que estan
capacitats per impartir classes en llengua anglesa, com ha
evolucionat els darrers anys i quins objectius es proposa el Sr.
Conseller en aquesta legislatura?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

BOPIB núm. 32 - 10 de febrer de 2012
Té intenció el Sr. Conseller de resoldre la convocatòria
segons la "Resolució de la directora general de Recursos
Humans de 19 de setembre de 2011, per la qual s'aprova una
convocatòria específica i excepcional per cobrir, en règim
d'interinitat, places vacants o que es preveu que poden ser
vacants de determinades funcions en centres públics
d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears per al curs 2011-2012" (publicada al BOIB núm. 143,
de 22 de setembre de 2011) i, en concret, respecte de les places
en què es requerien coneixements d'anglès?
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Quantes assignatures, diferents de la de llengua
estrangera/anglès, s'han impartit en anglès en el curs 20112012?; quin percentatge representa del total?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes de personal sanitari, classificats per
especialitats i escales, s'han rescindit a l'Hospital Mateu Orfila
des del mes de juny de 2011 a 31 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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades el Govern de les Illes Balears s'ha adreçat
per escrit al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca per convidar-lo a participar en l'elaboració d'un
document consensuat sobre les necessitats de les Illes Balears
en transport aeri?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants contractes de personal sanitari, classificats per
especialitats i escales, s'han fet a l'Hospital Mateu Orfila des del
mes de juny de 2011 a 31 de gener de 2012?

I)
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 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de centres imparteixen classes en anglès?

M)

Palma, a 2 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de gener i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?

J)
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 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de gener?

N)
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 és la documentació que contindrà el sobre que rebran
les dones que hagin manifestat la seva intenció d'interrompre
l'embaràs perquè reflexionin sobre aquesta decisió, segons
indica el protocol de les IVE remès pel director general de l'Ibsalut a tots els gerents i directors mèdics de sectors i àrees?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De la quantia total de la nòmina de gener de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 escrita.
Quin tipus de relació juridicoadministrativa establirà l'Ibsalut amb les clíniques privades per donar cobertura a les seves
obligacions quan siguin derivades pels serveis de salut públics
per practicar una IVE, segons indica el protocol de les IVE
remès pel director gerent de l'Ib-salut a tots els gerents i
directors mèdics de sectors i àrees?
Palma, a 2 de febrer 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 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 gener?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de gener?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència des de l'1 de gener al 31 de gener?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de gener?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)

Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quina és l'aportació global que el Govern de les Illes Balears
destinarà durant l'any 2012 a subvencionar les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de gener?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que són
prescindibles els controls mensuals gratuïts per vigilar la
qualitat de la producció làctia de cada de les vaques?

Quins seran els criteris que aplicarà el Govern de les Illes
Balears per distribuir els ajuts del 2012 a les OPA de les Illes
Balears?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quines campanyes preveu dur a terme SEMILLA dins l'any
2012?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Preveu el Govern dur a terme la campanya de blat de les
índies dins el 2012 a l'illa de Menorca?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Preveu el Govern dur a terme la campanya de productes
fitosanitaris dins el 2012 a l'illa de Menorca?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Preveu el Govern dur a terme la campanya de farratges dins
el 2012 a l'illa de Menorca?
Palma, a 2 de febrer 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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina és l'aportació global que el Govern de les Illes Balears
va destinar durant l'any 2011 a subvencionar les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és l'aportació que el Govern de les Illes Balears va
destinar durant l'any 2011 a subvencionar les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears, detallada per illes i
entitats?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Preveu el Govern dur a terme la campanya de cereals dins
el 2012 a l'illa de Menorca?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Per què el Govern paga el Proagro 2010 primer als pagesos
de Mallorca que als de Menorca o Eivissa?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
És conscient el Sr. Conseller que s'estan incomplint els
terminis d'adaptació dels plans hidrològics que preveu la
Directiva de l'aigua, així com de la denúncia de la Comissió
contra l'Estat espanyol per aquest incompliment?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Quines són les diferències essencials, concretes, entre el text
del PHIB que es va sotmetre a informació pública l'any 201
(BOIB 20.03.10) i el que hi ha en l'actualitat?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quins canvis s'han introduït en la delimitació tècnica de les
zones humides entre l'abril de 2006 (data del document de
delimitació) i el document del PHIB actualment en informació
pública?
Palma, a 2 de febrer 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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i Cultura
va destinar per al curs 2010-2011 a la formació professional
(desglossat per illes)?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i Cultura
destina per al curs 2011-2012 a la formació professional
(desglossat per illes)?
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Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i Cultura
preveu destinar per al curs 2012-2013 a la formació professional
(desglossat per illes)?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Per quin motiu s'ha allargat fins a 4 mesos el període
d'exposició pública del PHIB que ja havia estat sotmès a altres
períodes d'informació pública?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quantes pròrrogues de la informació pública del Pla
Hidrològic de les Illes Balears té intenció d'adoptar el Sr.
Conseller?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Està elaborant la conselleria alguna mena de treballs tècnics
per qüestionar la delimitació de les zones humides que inclou la
proposta de Pla Hidrològic de les Illes Balears?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Per quan preveu el Sr. Conseller que tots els centres de les
Illes Balears puguin implantar seccions europees, o la fórmula
d'objectius equivalents que eventualment les substitueixi?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'auxiliars de conversa en llengua anglesa, amb
expressió del temps de jornada, han cobert el curs 2011-2012 i
quants preveu que ho faran el curs 2012-2013?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quan té intenció de convocar el Sr. Conseller la implantació
de noves seccions europees per al curs 2012-2013, amb quines
novetats i quin increment en la despesa comportarà?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 571/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ingerència del Sr.
Bestard. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 572/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pujada de l'IRPF aprovada pel
Govern central. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 573/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
tresoreria. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 8
de febrer de 2012).
RGE núm. 574/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
augment de la pobresa i l'exclusió. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 575/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xifres de
l'atur (I). (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 8
de febrer de 2012).
RGE núm. 576/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consens
sobre la política sanitària. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 577/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 8
de febrer de 2012).
RGE núm. 578/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xifres de l'atur (II). (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 580/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació del convent dels Mínims a Campos. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
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Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 581/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursa per a la dona 2012 Palma-Fitness. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 582/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'obligació de servei públic dels vols entre
illes. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 583/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 8 de febrer 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 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 aprovada pel govern del Sr. Rajoy?

RGE núm. 584/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
"Balears estalvia". (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 585/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a xarxa hídrica de Palma. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 586/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges a Ses Païsses de Sant Antoni d'Eivissa. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 587/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditories
del sector públic. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 588/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'internacionalització d'empreses. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 589/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dèficit de la comunitat autònoma. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Té el Govern aprovat un pla de disposició de fons de
tresoreria?
Palma, a 31 de gener de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social davant l'augment de la pobresa i
l'exclusió dels ciutadans de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Què opina la consellera de Salut de la ingerència del Sr.
Bestard en la prescripció de medecines i la desautorització dels
professionals al respecte?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Quines són les actuacions concretes que pensa adoptar el
govern davant les altres xifres d'atur de la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora el conveni de colAlaboració signat amb
l'Ajuntament de Campos per a la rehabilitació del conjunt
arquitectònic del convent dels Mínims?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pensa la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social
que la seva política sanitària té el consens dels professionals
sanitaris?
Palma, a 31 de gener de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora el Govern la cursa per a la dona 2012 PalmaFitness celebrada recentment?

G)
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per quin
motiu vol posar l'historial mèdic dins la targeta sanitària?
Palma, a 31 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En quins termes ha plantejat el conseller de Turisme al
Ministeri de Foment la millora de l'obligació de servei públic
dels vols entre illes?

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.
Considera el Sr. President del Govern que les alarmants
xifres de l'atur a les Illes Balears no mereixen una resposta per
part del seu govern?
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Francesca Lluc Armengol i Socias.

Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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En quin punt de la seva redacció s'ha trobat el conseller
d'Educació, Cultura i Universitats els mapes escolars de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera que haurien d'estar
penjats a la web de la conselleria des del mes de juliol de 2010?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Per quina raó ha publicat el Govern de les Illes Balears les
auditories del sector públic?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Presidència de la
campanya "Balears estalvia" que ha posat en marxa el Govern?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins objectius pretén aconseguir el Govern de les Illes
Balears amb la posada en funcionament d'un nou pla
d'internacionalització d'empreses que està elaborant en
colAlaboració amb l'Institut Espanyol de Comerç Exterior
(l'ICEX), les cambres de comerç i les principals institucions
econòmiques d'aquesta comunitat autònoma?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears en relació amb la xarxa hídrica de Palma?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En quin estat es troba l'adjudicació dels 25 habitatges
adquirits a Ses Païsses de Sant Antoni d'Eivissa?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

Quines mesures s'estan aplicant a fi que la nostra comunitat
autònoma aconsegueixi l'objectiu de dèficit per a l'exercici 2012
marcat en un 1,3% del PIB?
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
RGE núm. 745/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Fórmula 1. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
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RGE núm. 746/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reunió amb els agents socials. (Mesa de 8
de febrer de 2012).
RGE núm. 747/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni per a l'execució de les obres del Port de
Ciutadella. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 748/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plecs de
condicions que regiran la contractació de l'explotació del
Palau de Congressos. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 749/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes agràries i ramaderes. (Mesa de 8 de febrer de 2012).

RGE núm. 759/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a connexions
aèries internacionals. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 760/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta
de declaració d'obligacions de servei públic. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 761/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 762/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a assistència sanitària als ciutadans de les Illes. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).

RGE núm. 750/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
resolts per la Comissió Balear de Medi Ambient. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 751/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació de l'acció exterior en relació amb la Unió
Europea. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 752/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció de personal d'alta direcció a l'IDI. (Mesa de 8 de
febrer de 2012).
RGE núm. 753/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa de l'operatiu davant fenòmens meteorològics. (Mesa de
8 de febrer de 2012).

Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Segons informacions publicades aquests dies, té intenció el
Govern de les Illes Balears de comprar els drets per dur la
Fórmula 1 a Mallorca?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 754/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
Joventut en acció 2012. (Mesa de 8 de febrer de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 755/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió de la Mesa de transport aeri. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 756/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió del conseller d'Administracions Públiques amb el
ministre de Justícia. (Mesa de 8 de febrer de 2012).

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el president la reunió celebrada el passat 7 de
febrer amb els distints agents socials?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 757/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estatus jurídic de la llengua catalana. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 758/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a carretera inacabada. (Mesa de 8 de febrer de 2012).

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Amb quina situació s'ha trobat el Govern el conveni signat
per l'anterior president del Govern de les Illes Balears i
l'anterior ministre Sr. José Blanco per a l'execució de les obres
del Port de Ciutadella?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines polítiques pensa impulsar la Conselleria de
Presidència per tal de coordinar l'acció exterior del Govern de
les Illes Balears en relació amb la Unió Europea?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pot explicar el conseller de Turisme les línies bàsiques dels
plecs de condicions que regiran la contractació de l'explotació
del Palau de Congressos?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina quantitat haurà abonat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Ordenació entre l'octubre passat i el mes de
gener en concepte d'ajudes agràries i ramaderes pendents des de
l'any 2008?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Virtuts Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quants expedients ha resolt la Comissió Balear de Medi
Ambient en els darrers quatre mesos de l'any 2011?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina ha estat la reducció de personal d'alta direcció a l'IDI
des de l'inici de la present legislatura?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines han estat les actuacions dutes a terme per la Direcció
General d'Emergències fa dues setmanes per tal de coordinar la
posada en marxa de l'operatiu corresponent davant l'arribada a
les Illes Balears de fenòmens meteorològics adversos?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En què consisteix el Pla Joventut en acció 2012 en el qual
participa el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Com pensa complir el Govern amb l'obligació d'haver de
promoure l'ús social de la llengua catalana que li confereix
l'Estatut d'Autonomia (article 4) tenint en compte les últimes
decisions que rebaixen l'estatuts jurídic de la llengua?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Podria explicar el Sr. Conseller de Turisme la reunió de la
Mesa de transport aeri duta a terme el passat dia 4 de febrer?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la darrera reunió celebrada amb el ministre de Justícia del
Govern d'Espanya?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

Com valora el Sr. Conseller de Turisme que dues localitats
de tanta importància per al turisme tenguin la seva carretera
tallada i sense acabar?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins fruits han donat les polítiques del Govern de les Illes
Balears per millorar les connexions aèries internacionals de
l'aeroport d'Eivissa durant els mesos d'hivern?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina és la proposta de declaracions d'obligacions de servei
públic per al transport aeri de les Illes amb la Península que ha
presentat al conseller de Turisme la ministra de Foment?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Està satisfeta la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social de com ha gestionat la interrupció voluntària de
l'embaràs?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President del Govern, està satisfet de l'assistència
sanitària que reben els ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 554/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a
escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 555/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
de pagaments dels trasllats de pacients i acompanyants, a
contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 8 de febrer de
2012).

RGE núm. 558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de colAlectius especialment afectats per la crisi, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 8 de febrer
de 2012).
RGE núm. 559/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a celebració de la fira Baleart, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 560/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes
d'un reial decret, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 561/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a petició
d'ampliació de ports esportius, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 562/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de nous ports esportius, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 564/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 569/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes
aeroportuàries, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 570/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
de pagament del deute del Govern amb els ajuntaments, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 695/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Fórmula 1, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 8 de febrer de 2012).

RGE núm. 556/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de
la moratòria de l'aplicació de la Llei de dependència, a
contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 8 de febrer de
2012).
RGE núm. 557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incentius
a les empreses de construcció, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
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Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Pensa el conseller d'Educació i Cultura convocar els ajuts
del curs 2010-2011 a la xarxa d'escoletes públiques de primer
cicle d'educació infantil de les Illes Balears?
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines són les mesures concretes establertes pel Govern per
facilitar la contractació de colAlectius especialment afectats per
la crisi, com els dels joves, les persones de més edat i els fixos
discontinus?

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 és el calendari de pagaments que està executant l'Ibsalut, a agències i ciutadans, en relació amb el deute dels
trasllats de pacients i acompanyants a l'hospital de referència?

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

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Està previst que la fira d'artesania de les Illes Balears,
Baleart, aquest any 2012 se celebri?

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 comissió.
Quins són els efectes de la moratòria de l'aplicació de la Llei
de dependència sobre els dependents moderats a cadascuna de
les Illes?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els efectes a les Illes Balears del reial decret llei
de l'Estat que suspèn temporalment les primes per incentivar les
noves instalAlacions de generació elèctrica de règim especial:
eòliques, fotovoltaiques, de biomassa, cogeneració...?

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 estructurant la Vicepresidència d'Economia del
Govern la proposta d'incentius a les empreses de construcció
que participin en les obres de rehabilitació d'habitatges que
estableixin nous sistemes de menor consum energètic?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els projectes de petició d'ampliació de ports
esportius que té registrats el Govern?
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Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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Quin és el calendari que preveu el Govern per fer real el
compromís de la rebaixa de les taxes aeroportuàries?
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins són els projectes de nous ports esportius que té
registrats el Govern?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin és el calendari de pagament del deute del Govern amb
els ajuntaments?
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina és la previsió de promoció turística dels nostres ports
el 2012?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té intenció el Govern de les Illes Balears d'acollir la
Fórmula 1 a la Marina de Llucmajor?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina és la proposta del Govern de les Illes Balears que està
negociant amb el Govern de l'Estat per a la millora dels
treballadors fixos discontinus?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 528/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solAlicitud de creació d'un jutjat d'instrucció núm. 13 a
Palma. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 529/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nous jutjats a Calvià. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 530/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a petició al Govern de l'Estat per assumir la totalitat del cost
del descompte en les tarifes de transport marítim per als
residents a les Illes Balears. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 566/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de la contractació i dels salaris en
l'hoteleria, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 8
de febrer de 2012).
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RGE núm. 567/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de xoc per a reactivació econòmica de les Illes
Balears. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 568/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord per a la concertació en matèria d'ocupació a
les Illes Balears. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 604/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acció del Govern de les Illes Balears davant la
pèrdua de connectivitat a cadascuna de les nostres illes arran
del cessament d'activitats de la companyia Spanair, a tramitar
pel procediment d'urgència. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, per la qual es
modifica la Llei Orgànica. 6/1985, d'1 de juliol, del Poder
Judicial, crea el Partit Judicial núm.7 de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, segons l'annex I, amb capitalitat a Calvià,
que inclou a més d'aquest municipi els d’Andratx, Banyalbufar
i Estellencs, i fixa al mateix temps, a l'annex 6, la creació de dos
jutjats de primera instància i d'instrucció.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Els jutjats d'Instrucció de Palma de Mallorca estan, en
general, saturats per l'augment dels procediments que es
tramiten, la qual cosa comporta un considerable retard en la
resolució dels assumptes.

El dinamisme de l'economia d'aquests municipis,
especialment Andratx i Calvià, i el nombre d'assumptes
judicials generats per ells fa imprescindible que el més aviat
possible el Govern d'Espanya materialitzi l'engegada d'aquest
partit judicial, tota vegada que es precís, pel temps transcorregut
des de la seva creació (vuit anys), actualitzar el nombre de
jutjats de primera instància i instrucció necessaris
per a una millor administració de justícia en aquesta nova
demarcació.

Els dotze que existeixen en l'actualitat, a més dels assumptes
que tenen assignats, presten serveis de guàrdia 24 hores, el que
comporta una periòdica interrupció en la tramitació dels
processos assignats.

El passat any 2010, els municipis que integren aquest partit
judicial van tramitar 5.625 causes civils i 2.339 causes penals,
la qual cosa fa un total de 7.964 procediments que, des d'aquesta
demarcació es generen, per la qual cosa caldria adequar a quatre
el nombre de jutjats de primera instància i instrucció a situar en
el nou partit judicial de Calvià.

Els partits judicials amb càrrega de treball major, similar o
inferior al de Palma de Mallorca tenen dos jutjats de guàrdia, un
de detinguts i un altre de diligències, amb la qual cosa la resta
dels seus òrgans judicials homòlegs regularitzen millor les
seves càrregues de treball en no haver de prestar serveis de
guàrdia 24 hores.

El president del TSJIB va manifestar que seria
imprescindible, inicialment, la creació de quatre jutjats de
primera instància i instrucció per atendre adequadament els
processos que s'originen en els municipis que inclouen el Partit
Judicial núm. 7 i que, a llarg termini, precisarà per assumir la
càrrega de sis jutjats en l'ordre civil i altres dos en l'ordre penal.

És per això que, a fi de dur a terme aquelles accions
necessàries per a la defensa dels interessos de les Illes Balears
i d'acord al que es disposa als articles 172 i correlatius del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Per això, considerem urgent procedir a desenvolupar el partit
judicial núm. 7 a Balears, creant els jutjats de primera instància
i instrucció necessaris per atendre adequadament la càrrega
processal i de treball d'aquesta nova demarcació judicial.

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
especialment el Ministeri de Justícia, a la imprescindible creació
del Jutjat d'Instrucció núm.13 de Palma de Mallorca, que
permeti els dos jutjats de guàrdia (detinguts i diligències)
i millori, d'aquesta forma i per la seva especialització, la
prestació dels serveis judicials i l'accés a la justícia als ciutadans
de Balears.
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Oscar Fidalgo i Bestard.

És pel que, a fi de dur a terme aquelles accions necessàries
per a la defensa dels interessos de les Illes Balears i, d'acord al
que es disposa als articles 172 i correlatius del Reglament del
Parlament, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
especialment el Ministeri de Justícia, a la implantació i al
desenvolupament del partit judicial núm. 7 de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, creat per Llei Orgànica 19/2003,
de 23 de desembre.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
especialment el Ministeri de Justícia, a la creació de quatre nous
jutjats de primera instància i instrucció en la demarcació del
municipi de Calvià.
Palma, a 24 de gener de 2012.
El diputat:
Oscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transmetre al Govern de l’Estat aquesta petició per tal
tal que sigui objecte de quantificació i passi a ser finançada
íntegrament amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda transmetre al Govern
de l’Estat que el reconeixement del fet específic i diferencial de
la insularitat (disposició addicional sisena de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears) significa que els sobrecosts de
transport marítim i aeri per als residents a les regions insulars
han de ser assumits íntegrament amb càrrec als pressuposts
generals de l’Estat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de gener de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
En el transcurs del “Primer Foro de los Archipiélagos”,
celebrat el passat 12 de gener a Santa Cruz de Tenerife, els
presidents de les comunitats autònomes de Balears i Canàries,
Srs. José Ramón Bauzá i Paulino Rivero, respectivament, van
acordar un programa d’iniciatives conjuntes per a la millora de
la competitivitat i els serveis en ambdues regions insulars.
Entre d’altres qüestions, van establir les accions comunes en
matèria de turisme i transport aeri i marítim, com el pla de
renovació i modernització del sector turístic, les taxes aèries i
també la participació dels governs autonòmics en el futur
d’AENA i la gestió dels aeroports insulars.
Els presidents Bauzá i Rivero van anunciar la petició,
adreçada al Govern de l’Estat, d’assumir, mitjançant la
corresponent partida en els pressuposts generals de l’Estat, la
totalitat del cost del descompte en les tarifes de transport
marítim per als residents, despesa que en l’actualitat es reparteix
amb l’administració autonòmica.
Atesa la importància d’aquesta despesa i la necessitat de
mantenir-la; i atès que correspon a l’Estat donar cobertura als
drets dels residents a les Balears en el seus desplaçaments via
marítima, per no haver de patir cap greuge comparatiu en
relació amb els espanyols que resideixen a la península.
Atesos els articles 139 (“Tots els espanyols tenen els
mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del
territori de l’Estat”) i 138 de la Constitució Espanyola (“L’Estat
garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat
consagrat en l’article 2 de la Constitució i vetllarà per
l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les
diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament
les circumstàncies del fet insular”).
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva adhesió i
el seu suport a la petició aprovada pels presidents de les
comunitats autònomes de Balears i Canàries en el “Primer Foro
de los Archipiélagos” per tal que sigui el Govern de l’Estat qui
assumeixi la totalitat del cost del descompte en les tarifes del
transport marítim per als residents a les regions insulars.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: En aquests moments
està en negociació el conveni de hostaleria No pot haver-hi
reactivació econòmica sense que augmenti la quantitat de diners
en mans del conjunt dels ciutadans. El principal motor de
l'economia és el consum privat i, qüestions psicològiques a part,
el consum s'activa segons la quantitat de diners que disposa.
La indústria hostalera de Balears viu d'un ben comú com és
el nostre medi ambient, la qual cosa ha permès durant molts
anys que algunes grans cadenes hoteleres hagin obtingut
importants beneficis que en bona part s'han reinvertit en altres
destinacions llunyanes que, a la vegada, els han reportat majors
beneficis gràcies a uns costs d'explotació molt baixos.
En un moment de gran necessitat com aquest en què ens
trobem, la societat balear precisa que la gran patronal de
l'hostaleria sacrifiqui part dels majors beneficis a ampliar la
contractació i a millorar els sous dels seus treballadors de les
Illes Balears de forma significativa.
Aquesta millora implicarà un major consum intern que
beneficiarà la resta de la població.
Ampliar la contractació i pujar els salaris en l'hostaleria són
actes de solidaritat obligats, no solament envers els treballadors,
sinó per a la resta de ciutadans que indirectament se'n
beneficiaran, i també un acte d'agraïment cap a una societat que,
constantment, acarona la indústria hostalera.
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Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears constata que, davant les
bones perspectives d'ocupació per a la temporada 2012, és
necessari que el sector turístic s'esforci a ampliar la contractació
i a millorar els salaris dels treballadors.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Segui.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la nostra comunitat autònoma les xifres d’atur mes a mes
pugen en relació amb l’any passat, superant xifres històriques i
arribant segon l’EPA del darrer trimestre de l’any passat a una
taxa d’atur del 25%.
La durada de la crisi fa que siguin ja moltes les famílies que
tenen tots els membres a l’atur, que moltes persones ja hagin
esgotat tota prevenció, que els aturats de llarga durada
s’incrementin.
Mentre el Govern de les Illes Balears sembla haver renunciat
a un compromís de lluita contra l’atur que en campanya
electoral era prioritari, la primera responsabilitat del mateix
president del Govern.
Essent el diàleg social, el polític i l'institucional la base per
desenvolupar les polítiques que tenen com a finalitat la lluita
contra l’atur i la creació de més i millor ocupació.

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 Ple.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Es va confirmant, malauradament, que l’austeritat
indiscriminada, intensa i ràpida, sense deixar cap finestra al
creixement ens porta a la recessió i a l’increment de l’atur. I es
va creant un consens respecte que és necessari combinar
austeritat i creixement.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar de manera urgent sindicats, associacions
empresarials, representants de consells i ajuntaments, i partits
polítics a una mesa per la concertació en matèria d’ocupació
amb la finalitat d’acordar un pla de xoc per l’ocupació a les Illes
Balears.

Necessitem una visió de futur realista i esperançadora;
realista perquè reconeixem que hem de fer un esforç de
sanejament pressupostari, i esperançadora perquè hem de
garantir amb confiança l’estat i els serveis pel benestar de la
gent; esperançadora també per la capacitat del Govern de diàleg
i acord social, polític i institucional, per apostar per l’economia
productiva, evitant un nou impuls a l’economia especulativa
com única opció de creixement econòmic.

Proposició no de llei:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a acordar
des de la concertació social i presentar al plenari del Parlament
en el termini de 6 mesos el Pla d’ocupació 2012-2016, com a
instrument de garantia i confiança per a la recuperació de
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades
a les nostres illes, amb especial incidència als aturats de llarga
durada, els joves, la formació i l’orientació i la intermediació
fonamentals per la lluita contra l’atur.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que amb urgència, en el termini màxim de dos mesos,
presenti pel seu debat i aprovació al plenari del Parlament un pla
de xoc per a la reactivació econòmica de les Illes Balears.
Palma, a 31 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la gran
pèrdua de connectivitat amb la península i la gran preocupació
social generada a la nostra comunitat autònoma i la necessitat de
respostes urgents.
El cessament d’activitat per part de la companyia Spanair ha
agreujat notablement la ja delicada situació de les connexions
aèries de les Illes Balears amb la península, ben especialment
pel que fa a les rutes amb origen o destinació als aeroports
d’Eivissa i de Menorca.
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La greu situació econòmica de la gran majoria de famílies i
d’empreses de les nostres illes hauria de merèixer la màxima
atenció dels poders públics, i ben especialment del Govern de
les Illes Balears, que hauria d’actuar en conseqüència des de tots
els àmbits que poden afectar negativament la precària situació
actual de l’activitat econòmica de les Illes Balears.
Sens dubte, la pèrdua del 20% de les connexions aèries amb
la península (que ja eren de per si escasses i d’un cost excessiu,
especialment a Menorca i a Eivissa), endemés d’afegir-hi
incerteses i desconfiances sobre les possibilitats de recuperació
de la nostra capacitat de generar riquesa, serà un feixuc llast per
a l’activitat econòmica, cultural i social en incrementar de
manera greu les dificultats, el temps i el costs de les
comunicacions.
En conseqüència, la pèrdua de connexions generarà
desconfiança, perjudicarà les oportunitats de recuperació
econòmica i incrementarà l’atur, tant per la pèrdua de llocs de
treball directes i indirectes vinculats a l’activitat d’Spanair, com
per l’encariment dels costs de transport.
Per tot açò, el Grup Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Turisme i Esports a elaborar amb caràcter urgent un pla d’acció
destinat a recuperar, de manera efectiva i immediata, la pèrdua
de connexions aèries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de Turisme
i Esports a convocar amb caràcter extraordinari i urgent la Mesa
per al Transport Aeri de les Illes Balears, amb la participació
d’una representació de cadascun dels grups polítics constituïts
en el Parlament, per tal de conèixer i debatre en profunditat la
crítica situació actual, les expectatives de solució generades en
la reunió del conseller amb la ministra de
Foment, així com l’estudi i el debat de les possibles mesures de
xoc a aplicar amb caràcter urgent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb els compromisos adquirits en el
Parlament, a impulsar la convocatòria del Pacte d’Acció per al
Transport Aeri en els termes establerts en el document signat
per tots els grups polítics a Menorca.
Palma, a 31 de gener de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 527/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desafectació dels ports d'interès general de Balears per al
traspàs de la seva gestió a la comunitat autònoma, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 565/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotació econòmica per als centres de secundària,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de
pagament per a la targeta sanitària, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 698/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció de taxes aèries i declaració d'interès públic per a
les rutes aèries entre les Illes Balears i la Península, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
RGE núm. 699/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a priorització de la reconversió de la Platja de Palma, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme, pro procediment
d'urgència. (Mesa de 8 de febrer de 2012).
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
En el transcurs de la reunió celebrada el passat 24 de gener
a Madrid pels consellers del Govern de les Illes Balears Srs.
Carlos Delgado, Gabriel Company i Simón Gornés amb la nova
ministra de Foment, Sra. Ana Pastor, el titular de la Conselleria
de Turisme i Esports, Sr. Delgado Truyols, exposà que el
Govern de la nació gestiona actualment els ports d'interès
general de Maó, Eivissa, La Savina de Formentera, Alcúdia, El
Portitxol i El Molinar, així com les instalAlacions esportives i
nàuticopesqueres del port de Palma.
En nom del Govern de les Illes Balears, el conseller de
Turisme i Esports demanà la desafectació d'aquests ports i
instalAlacions esportives i nàuticopesqueres.
Les decisions, les actuacions i l’estructura organitzativa pel
que fa a la gestió d’aquests ports i instalAlacions esportives i
nàuticopesqueres de Palma es troben avui en mans del Govern
de la nació.
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La voluntat política manifestada pel Govern de les Illes
Balears per aconseguir una gestió descentralitzada i més
pròxima d'aquests pots i instalAlacions portuàries ha de suposar
l'impuls a la tramitació que permeti la desafectació i el traspàs
de la gestió d’aquests ports a la comunitat autònoma i les
instalAlacions esportives i nàuticopesqueres del port de Palma.

Per a l’any 2012 això es veurà agreujat si es compleix l’avís
de la conselleria als centres de secundària que aquestes
dotacions es veuran disminuïdes entre un 20 i un 30%.
Tota aquesta situació absolutament precària i més pròpia de
mitjans del segle XX és intolerable en una societat moderna,
avançada i que té l’educació com a una prioritat.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
1.El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
petició efectuada pel Govern de les Illes Balears al Govern de
la nació per a la desafectació dels ports d'interès general de
Maó, Eivissa, La Savina de Formentera, Alcúdia, El Portitxol i
El Molinar, així com de les instalAlacions esportives i
nàuticopesqueres del port de Palma.

Per altra banda, el Grup Socialista ja va anunciar en els
debats de pressuposts de la comunitat autònoma de 2012 que les
partides referents a les dotacions econòmiques dels centres no
estaven suficientment dotades.
És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a aquesta
iniciativa i expressa la voluntat que sigui el Govern de les Illes
qui es faci càrrec de la gestió d'aquests ports i d'aquestes
instalAlacions.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regularitzar els pagaments de les dotacions
econòmiques de subministrament i manteniment dels centres de
secundària pendents de l’exercici 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que comparteix la
voluntat política manifestada pel Govern de les Illes Balears al
Govern de la nació per aconseguir una gestió descentralitzada
i més pròxima d'aquests ports i d'aquestes instalAlacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir l’any 2012 les mateixes partides
pressupostàries de 2011per a les dotacions econòmiques de
subministrament i manteniment dels centres de secundària.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a aquesta
iniciativa política del Govern de les Illes Balears i demana la
tramitació de la desafectació d'aquests ports i d'aquestes
instalAlacions.
Palma, a 27 de gener de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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

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 Salut.

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.

Considerant que el pagament de la taxa de 10 euros per
accedir a la sanitat pública és el primer copagament sanitari que
ha imposat el Govern del PP, hem manifestat en diverses
ocasions la disconformitat amb la creació d’aquesta taxa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Exposició de motius
Des del canvi de govern a les Illes Balears tots aquells
centres el manteniment dels quals depenia directament de la
conselleria d’Educació, Cultura i Universitats han tingut moltes
dificultats per cobrar la dotació econòmica que els corresponia
per pagar les despeses de manteniment i subministraments.
Actualment ja s’ha arribat a tal punt que hi ha classes sense
calefacció en el mes de gener en les quals el professorat i
l’alumnat han d’assistir amb els abrics posats. Així mateix, els
professors i les professores i l’alumnat han de fer les fotocòpies
a casa seva o aportar els fulls de paper necessari.

L’aprovació de la taxa de 10 euros per emetre la targeta
sanitària, que fins el 31 de desembre del 2011 es realitzava de
forma gratuïta, suposa una despesa per a tots els ciutadans i
ciutadanes que acudeixen al sistema públic de salut.
El pagament únic de 10 euros per a tothom per accedir a la
targeta sanitària resulta poc equitatiu donat que hi ha situacions,
molt objectives, de desigualtat econòmica i de desigualtats
socials entre la ciutadania (25% de taxa d’atur, un augment de
demandes als serveis socials per cobrir necessitats bàsiques,...).
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Es habitual que les administracions públiques estableixin
descomptes i facilitats al pagament de taxes, preus públics,
imposts a colAlectius en situacions de precarietat, vulnerabilitat,
dificultat social o altres circumstàncies específiques que es
pugin valorar.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca, tot i manifestar el seu rebuig al
pagament de la taxa, considera que mentre aquesta estigui en
vigor no tothom ha de pagar la mateixa quantia, així doncs,
proposam la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que elabori, en el termini màxim de dos mesos, la
normativa necessària perquè determinants colAlectius socials es
puguin beneficiar d’una reducció en el pagament de la taxa o
de l’exempció. Entre els colAlectius social beneficiats
necessàriament s’han d’incloure: persones en situació d’atur;
perceptors de pensions contributives i no contributives,
perceptors de renda mínima d’inserció, famílies nombroses i
menors de 18 anys.
Palma, a 3 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Segons la secretària d'Estat Sra. Borrego, la bonificació
d'aquestes taxes pot ser aleatòria i amb tractaments específic, en
manifestar el seu suport i acord a un tractament preferencial per
a determinats aeroports, com els situats a les regions insulars de
Balears i Canàries.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
1.El Parlament de les Illes Balears manifesta el suport
institucional a la reducció de les taxes aeroportuàries per a les
companyies aèries que operen a les Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata amb preocupació la
supressió de les connexions aèries de Menorca amb Madrid els
dimarts i els dijous, i reclama mesures per garantir la
connectivitat aèria d'aquesta illa.
3. El Parlament de les Illes Balears proposa reduir les taxes
aèries als tres aeroports de les Balears per garantir-ne la
competitivitat i evitar la situació de desigualtat respecte d'altres
països competidors com a destinació turístic.
4. El Parlament de les Illes Balears proposa la bonificació
d'aquestes taxes, mitjançant un reconeixement específic, en els
aeroports de les Balears en tractar-se d'una regió insular, fet que
justifica aquest tractament diferencial i preferencial.
Palma, a 3 de febrer de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
El president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, i la
secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego, han anunciat que
el Govern de les Illes Balears i el Govern de la nació defensen
la reducció de les taxes aeroportuàries i no són partidaris d'una
bonificació de les taxes per a algunes de les companyies aèries
que operen a les Balears. Així ho manifestaren el passat 16 de
gener a Palma, després d'una reunió a la qual també participà el
conseller de Turisme, Carlos Delgado.
L'illa de Menorca ha perdut recentment la connexió aèria
que tenia els dimarts i els dijous amb Madrid, fet del qual també
s'ha fet ressò el president Bauzá.
Les Illes Balears competeixen en situació de desigualtat en
relació amb altres països com Itàlia, Tunícia o Egipte, amb taxes
inferiors, d'entre el 38 i el 15% més econòmiques, per la qual
cosa és necessària la reducció de les taxes per poder ser més
competitius.
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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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de
desenvolupar actuacions a les zones turístiques madures de la
nostra comunitat per tal de millorar un dels indrets fonamentals
de la nostra indústria turística en un temps de crisi econòmica
com la que patim, es fa necessari un pronunciament urgent de
la cambra en relació amb aquest assumpte.
L'entrada del segle ha estat testimoni d'un nou escenari més
exigent per a les destinacions turístiques.
Malgrat les Illes Balears poden afrontar aquest canvi
d'escenari en part gràcies als seus avantatges competitius sobre
altres destinacions -un entorn privilegiat, recursos naturals i
paisatgístics de gran valor-, algunes zones concretes que en el
seu moment varen ser punteres en el sector ara es troben amb
manca de productes turístics diferenciats, una clara tendència a
la desinversió, caigudes continuades de rendibilitat, etc. Parlam
de zones turístiques madures que necessiten un urgent impuls
per modificar el seu rumb.
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Platja de Palma és una d'aquestes destinacions i ha de
menester planificació i suport de l'administració.

C)

Es per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

A la Pregunta RGE núm. 2473/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a lliure
elecció de llengua. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prioritzar la reconversió de Platja de Palma i de les zones
madures per a la millora del producte turístic, motor de
generació econòmica i de llocs de feina, dintre de les
disponibilitats pressupostàries.
Palma, a 1 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Segons declaracions del president als mitjans de
comunicació, el curs 2012/13 s'haurà establert "la lliure
elecció de llengua" als centres educatius, se'ns pot precisar en
què consistirà aquesta mesura i, en concret, com afectarà els
projectes lingüístics dels centres i quan es demanarà als pares
que exerceixin la dita elecció?
En el debat d' investidura el president de les Illes Balears va
dir textualment: "elecció de primera llengua".
Dit això, els projectes lingüístics hauran de ser revisats per
tal d'incloure aquesta elecció.
Palma, 3 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2094/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quines mesures d'austeritat posarà en marxa en
funcionament a la conselleria per fer front al deute?
Aquesta conselleria ja ha posat en marxa tot un seguit de
mesures per fer front al deute. Dintre d'algunes mesures
d'austeritat i contenció de la despesa hem començat a aplicar:
• Reducció de les comissions de servei.
• Supressió de càrrecs polítics.
• Racionalitzar les tasques pròpies de cada departament.
• Control i reducció de programes que no siguin
absolutament
imprescindibles.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2927/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cursos de
capacitació del Pla de reciclatge. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).
Quins són els motius de la suspensió de cursos de
capacitació en català del Pla de reciclatge i formació? I quina
és la previsible durada d'aquesta suspensió?
El motiu de la suspensió dels cursos de capacitació i
seminaris en català del Pla de reciclatge i formació és la situació
econòmica que ens hem trobat a la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional. Estam aplicant
una política d'austeritat, prioritzant tot el que és prioritari.
La nostra intenció, tan aviat haguem sortit d'aquesta situació
és tornar a implementar els cursos de capacitació en català del
Pla de reciclatge i formació.
Palma, 28 de setembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 2217/11 i 2261/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
funcionaris en comissió de serveis i funcionaris en comissió de
serveis (I). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Ateses l'extensió i les característiques de les respostes,
aquestes queden dipositada al Registre General de la cambra,
a disposició de tots els diputats.

E)
A la Pregunta RGE núm. 2943/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a alumnes
als quals arribarà el programa de digitalització d'aules.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
A quants alumnes d'educació secundària dels centres
públics de les Illes Balears està previst que arribi el programa
de digitalització de les aules, durant el curs 2011-2012?
A uns 16.200 alumnes.
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Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

1271

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'externalització model Alzira
en els hospitals petits?
No està previst aplicar el model Alzira a cap hospital de l'
Ibsalut.

F)
Palma, 16 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Pregunta RGE núm. 2944/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a cost
mitjà de la digitalització. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).
Quin ha estat el cost mitjà de la digitalització d'una aula en
els centres públics, que inclou un ordinador per al professor,
una pissarra digital, un canó de projecció, un sistema de
megafonia i la connexió Wi-fi, sense comptar els ordinadors de
l'alumnat?
Aproximadament 2.725 i sense comptar la connexió Wi-Fi.
La instalAlació de la Wi-Fi s'ha deslligat de la instalAlació de
les aules digitals. S'ha optat per una instalAlació de xarxa Wi-Fi
amb control centralitzat i amb cobertura completa per a totes les
dependències del centre (biblioteca, sales del professorat,
secretaria, departaments, laboratoris, aules de suport, etc.) i no
solament per a les aules digitalitzades. Tenint en compte que a
la zona d'aules s'ha instalAlat un punt d'accés cada dues aules, es
pot avaluar en aproximadament 250 i el cost de la Wi-Fi a cada
aula digitalitzada.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4850/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb la reordenació de
patrimoni/alienació de l'antic Hospital Son Dureta?
Els estudis preliminars realitzats sobre reordenació de
patrimoni ens donen com a resultat un estalvi superior als 2
milions d'euros.
Palma, 13 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4841/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(LVII). (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 Formentera?
Amb el pressupost que té consignat ASEF als pressuposts
2012, de capítol 1, no hi ha previst augmentar places de nous
pediatres d'atenció primària a Formentera.
Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4849/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

A la Pregunta RGE núm. 4852/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de la Gerència
d'Atenció Primària de Mallorca i la seva integració als
hospitals de sector de l'Ibsalut?
La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca no s'elimina,
sinó que s'integra, de la mateixa manera que les gerències dels
diferents hospitals, en una gerència única de sector (GUS).
Una vegada feta aquesta matisació important, volem
significar que el model de gerència única de sector pretén
millorar la coordinació entre els professionals d'ambdós nivells
assistencials que redundarà en una millor assistència sanitària al
ciutadà, així com en una millor eficiència en la gestió, més àgil
i unificada.
L'eliminació de cinc càrrecs directius de l'organigrama de la
Gerència d'Atenció Primària (director gerent, director mèdic,
directora d'infermeria, director de Gestió, subdirector de Gestió
Econòmica, subdirector de Recursos Humans) suposa, per se,
al voltant de 400.000 euros anuals. S'hi han d'afegir les despeses
derivades del manteniment dels Serveis Centrals de la Gerència
d'Atenció Primària (llum, aigua, telèfon, vigilant de seguretat,
neteja ... ).
En qualsevol cas, l'estalvi tangible en termes econòmics, no
és la qüestió fonamental en la decisió d'instaurar aquest nou
model d 'atenció sanitària, que pretén la integració organitzativa,
assistencial i funcional, que afavorirà la cohesió sanitària i
incrementarà la satisfacció d'usuaris i professionals.
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Palma, 13 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Palma, 13 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 4853/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

A la Pregunta RGE núm. 4860/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a la
nova seu del 061 a Mallorca?

L'estalvi en el pressupost de l'OTlC (Oficina de Tecnologies
de la Informació i Comunicacions) del Servei de Salut és de
573.736,83 i.
Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

Dins de la política sanitària, dissenyada per aquesta
conselleria i per la Direcció General de l'Ibsalut, es fa necessària
la millor i més eficient redistribució dels recursos materials de
què disposem en l'àmbit de la sanitat. Amb aquesta
intenció es contempla la reubicaci6 de la seu del servei SAMU
061, tant de la seva gerència com de la Central de Coordinació,
i de determinades unitats assistencials, a l'antic complex
hospitalari de Son Dureta. La Gerència 061 ja es troba ubicada
a les noves dependències i s'està dissenyant el trasllat de la resta
del servei.
El pressupost ve previst en la totalitat destinada a la millora
i la reutilització del tot el complex sanitari de Son Dureta.

A la Pregunta RGE núm. 4858/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a
l'ampliació de l'Hospital d'Inca?
Ordre de Publicació
En el pressupost 2012 en aquest moment no hi ha dotació
pressupostària per a l'ampliació de l'Hospital d'Inca.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4859/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

O)
A la Pregunta RGE núm. 4862/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXIV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a la
reforma i l'ampliació de l'Hospital de Manacor?
En el pressupost 2012 en aquest moment no hi ha dotació
pressupostària per a la reforma i l'ampliació de l'Hospital de
Manacor.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Ordre de Publicació
A la memòria del projecte de pressuposts generals per a
l'exercici 2012 a l'apartat 4) sostenibilitat i eficiència, s'inclou
l'objectiu i la reordenació del patrimoni i possible reutilització
de l'antic Hospital de Son Dureta.
Dins els pressupost del 2012 es consigna una previsió per a
la realització dels estudis preliminars a tal efecte.

P)
A la Pregunta RGE núm. 4863/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXIX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressupost 2012 per
Eivissa i Formentera?
El pressupost consignat al pressupost 2012 per a Eivissa és
de 72.378.585 euros.
El pressupost consignat al pressupost 2012 per a inversions
a Eivissa és de 1.529.268 euros.
El pressupost consignat al pressupost 2012 per a l'Hospital
de Formentera és de 4.942.500 euros.
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Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.
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T)
A la Pregunta RGE núm. 4877/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4869/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
millorar l'atenció urgent?

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar el Pla d'accions sanitàries dins l'àmbit
sociosanitari?
El Servei de Salut de les Illes Balears disposa d'un
pressupost per al 2012 destinat a assistència sociosanitària de
3.291.095,00i.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

La millora en l'atenció a les urgències i emergències a la
comunitat autònoma, tenint en compte la situació econòmica
actual, no passa necessàriament per un augment de pressupost
sinó per un coneixement exhaustiu de la situació, ajustant els
recursos disponibles, afavorint un increment en l'eficàcia i en
l'eficiència del servei prestat a la població.

Ordre de Publicació
U)

Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 4880/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XIX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a
formació de la família sanitària?

R)
A la Pregunta RGE núm. 4874/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per desenvolupar
el pla estratègic d'investigació?

El Servei de Salut de les Illes Balears disposa del pressupost
2012 destinat a formació sanitària, següent:
• Capítol I. Formació i perfeccionament del personal-7:
227.526,00i.
• Capítol II. Reunions, conferències i cursos-7: 74.456,00i.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Les aportacions provinents de la CAlB que figuren
consignades en els pressuposts 2012 ascendeixen a un total
d'l.723.730i que resulten de la suma de les aportacions de
CAlB a les Fundacions Mateu Orfila i FISIB.

Ordre de Publicació
V)

Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4875/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XVI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al
Pla de seguretat del pacient?
Les estratègies no tenen definida una partida pressupostària
perquè els fons vénen del Ministeri com a fons finalistes via
subvenció i no se saben ni la quantitat ni les línies d'actuació
fins ja iniciat l'exercici, i es generen al llarg de l'any.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Pregunta RGE núm. 4888/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(IV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per continuar
desenvolupant la història de salut electrònica.
En el pressupostos de 2012 s'inclouen 525.000,00i per al
desenvolupament i les tasques d'implantació de la historia de
salut electrònica.
Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.
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X)
A la Pregunta RGE núm. 4890/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(III). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar el programa de fisioteràpia domiciliària, amb
descripció per illes?
El Servei de Salut de les Illes Balears disposa d'un
pressupost per al 2012 de 24.271.100,00i per afrontar la
despesa sanitària concertada.
Actualment no existeix una partida pressupostària per al
desenvolupament del programa de fisioteràpia domiciliària, però
els hospitals ho podrien assumir amb càrrec als seus capítols II
(despesa en béns i serveis).
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5008/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a previsions
d'inversions destinades als centres d'interpretació de les
reserves de la biosfera. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
quant a la inversió estatutària destinada a convertir S'Enclusa
(a Ferreries) en el centre d'interpretació de referència de les
Reserves de Biosfera?
Aquesta actuació forma part d'un conveni signat entre la
CAIB i el Consell Insular de Formentera, el 19 de novembre de
2009, que preveu altres actuacions i un total d'inversió de 12
milions d'euros.
L'execució del conveni és seguida per la corresponent
comissió de seguiment. Les actuacions dutes a terme són
controlades, per tant, des d'aquesta comissió.
Pel que fa a les previsions del Govern quant a la inversió
estatutària es tracta d'una competència de la Vicepresidència
Econòmica, no d'aquesta conselleria.

Ordre de Publicació
Palma, 20 de desembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 4892/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(II). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per a
material ortoprotètic?

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

El pressupost que té consignat el pressupost 2012 per a
material ortoprotètic és de 1.100.000 euros.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 4893/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(I). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al
desplaçament de persones i els seus acompanyants per rebre
atenció mèdica, des de les Illes menors cap a Mallorca o de
qualsevol illa cap a la Península?
El pressupost consignat al pressupost 2012 per al
desplaçament de persones i els seus acompanyants per rebre
atenció mèdica, des de les Illes menors cap a Mallorca o de
qualsevol illa cap a la Península és de 4.600.000 euros.
Palma, 15 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 539/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del Sr. Conseller de Turisme i Esports
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, conformement amb l'article 183.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme
i Esports davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar
sobre les mesures que ha pres el Govern per millorar la
connectivitat aèria entre les Illes i la Península, especialment de
Menorca i Eivissa amb Barcelona i Madrid, arran de la
finalització de l'activitat d'Spanair.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del Reglament del Parlament i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que la iniciativa
esmentada es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
D)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 5747/11 (procedent del Decret Llei 6/2011),
de mesures tributàries urgents.

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
4943/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, atès l'escrit RGE núm. 526/12, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
conformement amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la
cambra, acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 30, de 27 de
gener d'enguany, fins al proper dia 20 de febrer de 2012.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 602/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de l'escrit esmentat, de solAlicitud
de recaptació de la presència del Sr. Francisco de Borja
Rupérez, gerent d'IB3 (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de
2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans per a la Proposició no de llei RGE núm. 6021/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 692/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a les despulles de Franco (publicada al BOPIB núm. 30,
de 27 de gener d'enguany) sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans en compte de davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 5/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 693/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i 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 calendari de pagaments (publicada al
BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany) sigui tramitada per
aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2012.

Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha una plaça vacant amb caràcter de personal
eventual, adscrita a un dels senadors elegits en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dotada
pressupostàriament.
B. L’Excma. Sra. Maria Antònia Garau i Juan, senadora
elegida en representació de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, mitjançant els escrits RGE núm. 609/2012 i
610/2012, ambdós de dia 2 de febrer de 2012, solAlicita el
nomenament del Sr. Gabriel Matas i Alcover, com a
personal eventual adscrit al seu servei.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Gabriel Matas i Alcover com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei de la senadora elegida en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears Excma. Sra.
Maria Antònia Garau i Juan, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 3 de febrer de 2012.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a al propera sessió de la
Mesa.
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4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació,
d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 2 de febrer de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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