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B) A la Pregunta RGE núm. 2947/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a pressupost previst
per a aules digitalitzades.
1313
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comerç.
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F) A la Pregunta RGE núm. 3267/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acusació particular del Govern
a determinats casos de corrupció.
1314
G) A la Pregunta RGE núm. 3270/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a composició del Govern.
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H) A la Pregunta RGE núm. 3271/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reestructuració d'empreses
públiques.
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J) A la Pregunta RGE núm. 3276/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Conferència Sectorial
d'Agricultura.
1315
K) A la Pregunta RGE núm. 3374/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pagaments de despeses
dels esportistes.
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L) A la Pregunta RGE núm. 3378/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla Oci.
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M) A la Pregunta RGE núm. 3386/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a millora energètica en
la rehabilitació d'habitatges.
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N) A la Pregunta RGE núm. 3512/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a reforma dels espais
museístics.
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O) A la Pregunta RGE núm. 3550/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a direcció de la televisió
pública.
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P) A la Pregunta RGE núm. 3574/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a beneficis concrets de la
Llei d'emprenedors.
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Llei d'emprenedors.
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R) A les Preguntes RGE núm. 3726/11 i 4421/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relatives a
rehabilitació integral de la Platja de Palma.
1318
S) A la Pregunta RGE núm. 3756/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a calendari de pagaments de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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T) A la Pregunta RGE núm. 3761/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes i subvencions a la
producció agrícola i ramadera.
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U) A les Preguntes RGE núm. 4034/11, 4038/11, 4041/11 i 4042/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias,
relatives a Festival de Pollença 2011, festivals de jazz 2011, temporada de ballet 2011 i temporada d'òpera 2011.
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V) A les Preguntes RGE núm. 4044/11 a 4047/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a Festival
de Pollença 2012, festivals de jazz 2012, temporada de ballet 2012 i temporada d'òpera 2012.
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X) A les Preguntes RGE núm. 4048/11 i 4069/11 a 4071/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
relatives a Festival de Pollença 2012, festivals de jazz 2012, temporada de ballet 2012 i temporada d'òpera 2012.
1319
Y) A la Pregunta RGE núm. 4065/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a freqüències i línies marítimes
de Menorca.
1319
Z) A la Pregunta RGE núm. 4067/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Federació balear
d'esports per a discapacitats.
1319
AA) A la Pregunta RGE núm. 4205/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a despesa de la
Fundació Balears Sostenible.
1320
AB) A la Pregunta RGE núm. 4409/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'administració
d'Autoritat Portuària.
1320
AC) A la Pregunta RGE núm. 4410/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'administració
d'Autoritat Portuària (II).
1320
AD) A la Pregunta RGE núm. 4411/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'administració
d'Autoritat Portuària (III).
1320
AE) A la Pregunta RGE núm. 4428/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a estalvi d'energia.
1320
AF) A la Pregunta RGE núm. 4436/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a pagaments al
tercer sector.
1321
AG) A la Pregunta RGE núm. 4452/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a privatització de la gestió dels
ports de les Illes Balears.
1321

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 728/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme
i Esports.
1321
B) RGE núm. 781/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.
1321

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm. 245/12, 281/12 i 282/12.
1322
B) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 3497/11.

1322

C) Retirada de la Proposició no de llei davant Ple RGE núm. 340/12.

1322
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1. PLE DEL PARLAMENT
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
7 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5875/11, relativa a política del Govern de les Illes
Balears en matèria de dependència, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears reconeix que la Llei
d’autonomia personal i atenció a la dependència és un important
avanç per a l’estat del benestar i insta els governs de l’Estat i de
les Illes Balears a continuar amb la seva aplicació."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 342/12, relativa a Pla d'impuls del sector
audiovisual, amb l'esmena RGE núm. 705/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i a posar en marxa un pla d'impuls del sector
audiovisual que prevegi aspectes fonamentals com ara la
simplificació administrativa, la coordinació entre els diferents
departaments i administracions afectats, la promoció del sector
i la previsió d'incentius públics i privats per activitat econòmica
i que satisfaci a les productores els treballs que els deuen."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5724/11, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs, amb l'esmena RGE núm. 704/12, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
reconèixer el dret a la maternitat lliurament decidida i que les
dones puguin prendre la decisió inicial sobre el seu embaràs i
que la seva decisió, conscient i responsable, sigui respectada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
desenvolupar un pla d’educació afectivosexual i reproductiva,
d’accés universal a pràctiques clíniques efectives de planificació
de la reproducció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que
les IVE es desenvolupin amb la informació prèvia al
consentiment, amb protecció a la intimitat, amb la
confidencialitat necessària i amb tota la seguretat jurídica que
defineix la normativa vigent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
garantir l’accés a la prestació de la IVE a la nostra comunitat
autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
aplicar les mesures precises per garantir el dret a la prestació
sanitària de la IVE, inclosa a la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut, en els supòsits i amb els requeriments
establerts a la Llei 2/2010 i al RD 835/2010.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
la Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
realitzar la prestació sanitària de la IVE a centres de la xarxa
sanitària pública o a centres privats i acreditats."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1888/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política turística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme, Carlos Delgado i Truyols.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 574/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a augment de la pobresa.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 571/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ingerència del Sr. Bestard. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 575/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a xifres de l'atur (I). (BOPIB
núm. 32, de 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 573/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fons de tresoreria. (BOPIB núm. 32, de 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.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 582/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de l'obligació de servei
públic dels vols entre les Illes. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer
de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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F)

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 583/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mapes escolars. (BOPIB núm.
32, de 10 de febrer de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 588/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a consens entorn de la política
sanitària. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 584/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya "Balears estalvia".
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer 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 15 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 de Presidència.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 587/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditories del sector públic.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 577/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària. (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer 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 15 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.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 588/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'internacionalització
d'empreses. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 580/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació del convent dels
Mínims a Campos. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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P)

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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 PalmaFitness. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 589/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dèficit de la comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 32, de 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

N)

Q)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 589/12, de
l'Hble. Sra. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xarxa hídrica de Palma.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 572/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
apujada de l'IRPF aprovada pel Govern central. (BOPIB núm.
32, de 10 de febrer de 2012).

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

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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

R)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 586/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Mari i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatges a Ses Païsses.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 578/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a xifres de l'atur (II). (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

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

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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5826/11, relativa a actualització i revisió del mapa escolar de
les Illes Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de febrer de 2012, rebutjà els Punts 2, 3 4 i 5 de la Moció RGE
núm. 5875/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política del Govern de les Illes Balears en
matèria de dependència. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre
de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la redacció dels mapes escolars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per poder-los
presentar al Parlament en el termini més breu possible, tot
incorporant-hi les aportacions que hi facin els sectors que
prenen part en la programació general de l’ensenyament."

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 343/12, relativa a activació de la Comissió
interdepartamental per a les polítiques de joventut, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
126/12, relativa a suport al gremi d'editors, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa les mesures necessàries per donar
suport al gremi d’editors per tal de consolidar una indústria que
dóna visibilitat als nostres escriptors."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a activar la Comissió interdepartamental i a
organitzar-la en diferents subcomissions que englobin tots els
departaments que afecten d’alguna manera la problemàtica dels
joves de les Balears per tal de poder oferir-los solucions en
forma de polítiques actives globals, transversals i coordinades."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
127/12, relativa a estímul a la lectura, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar campanyes d’estímul a la lectura."
A la seu del Parlament, 14 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
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La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell financer interinsular. (BOPIB núm.
21, d'11 de novembre de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2348/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de
l'exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d'accés a la funció pública a
l'Administració de les Illes Balears. (BOPIB núm. 9, de 26
d'agost de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a accés, únicament per consultes, al SAP.
(BOPIB núm. 27, de 23 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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1649/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a revisió i actualització del finançament dels consells insulars.
(BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3435/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de
funció pública. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre 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 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 819/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1888/11, relativa a
política turística. (Mesa de 15 de febrer de 2012).

RGE núm. 855/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'ocupació, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
Palma, a 15 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 política general d'ocupació.
Motivació del procediment d'urgència: atesa la situació d'alarma
social produïda entre els treballadors i les organitzacions
sindicals i l'impacte que sobre el teixit socioeconòmic i
productiu pot suposar la reforma laboral aprovada pel Govern
d'Espanya.
El passat dia 10 de febrer de 2012 el Govern de l’Estat va
aprovar el Reial Decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral.
Aquest fet tendrà necessàriament repercussions a les nostres
illes i, de fet, ja ha produït una situació d’alarma social entre els
treballadors i les organitzacions sindicals, que consideren que
aquesta nova modificació del marc legislatiu dins l’àmbit
laboral provocarà més destrucció de llocs de feina, més
precarietat i més conflictivitat social.
És per tot això i per l’impacte que això suposarà sobre el
conjunt del teixit socioeconòmic i productiu de les Illes Balears,
que el Grup Parlamentari Socialista interpelAla amb caràcter
d’urgència sobre quines repercussions preveu el Govern de les
Illes Balears que tendrà la reforma laboral sobre l'ocupació a la
nostra comunitat autònoma.
Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 15 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 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.
1888/11, relativa a política turística, la moció següent.
1. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la comunitat autònoma a acordar amb l’Estat un pla
d’actuacions urgents per recuperar, millorar i garantir les justes
connexions diàries amb Madrid i Barcelona de les illes de
Menorca i Eivissa aquesta temporada baixa.
2. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la comunitat autònoma a acordar amb l’Estat la
declaració, i si n'és el cas, el concurs de servei públic per a les
connexions àries de les illes de Menorca i Eivissa amb la
península a l'hivern, que ha de garantir suficiència de places,
horaris que permetin un dia de treball sense pernoctar i preus
per a tots no superiors als 40 euros a Barcelona i als 50 euros a
Madrid.
3. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes a acordar amb el Govern de l’Estat la
modificació de la declaració de servei públic dels vols entre
illes, i si n'és el cas, la convocatòria del concurs, que garanteixi
suficiència de places i horaris i preus per a tots no superiors a 30
euros.
4. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a reduir les taxes aeroportuàries a les
companyies aèries que operen a les Illes Balears, atenent el
concepte d’insularitat.
5. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a reduir les taxes de navegació aèria als tres
aeroports de les Illes Balears, d’una manera significativa a la
temporada baixa, atenent el concepte de insularitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per recuperar i millorar la connectivitat
aèria de l'hivern 2010-2011 per a la pròxima temporada baixa.
7. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la comunitat autònoma a elaborar en el termini de sis
mesos des de la concertació de la Mesa de Turisme de les Illes
Balears i amb la cooperació de les meses municipals de
turisme un pla estratègic per a la desestacionalització de
cadascuna de les illes amb les mesures concretes a
desenvolupar.
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8. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes a constituir una mesa oberta a la participació
social, política i institucional, per a l’estudi, el debat i la
proposta, sobre el tema de la fiscalitat desestacionalitzadora.
9. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a treballar, conjuntament amb consells i ajuntaments,
per la potenciació, l'estructuració i la promoció dels productes
turístics diversificats i no estacionals.
Palma, a 10 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants de treballadors públics de l'Administració
autonòmica o del seu sector públic perceben actualment el
complement de destinació previst en la disposició addicional
novena de la Llei 3/07, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre consolidació
de grau personal per al personal funcionari de carrera de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
les entitats públiques en depenen i el personal estatutari i al
servei de la sanitat pública autonòmica que es reincorporaven al
servei actiu després d'haver ocupat diversos càrrecs públics d'alt
nivell?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Ordre de Publicació
RGE núm. 787/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a complement de
destinació. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 788/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a complement de
destinació (II). (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 790/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Espai Mallorca. (Mesa
de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 806/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a traducció de noms i
llinatges al BOIB. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 816/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportacions a l'Associació
d'Amics del Poble Sahrauí. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 817/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a continuïtat als projectes de
cooperació d'AAPSIB. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina quantitat va representar durant l'any 2011, respecte de
tots els treballadors públics de l'Administració autonòmica i del
sector públic que en depèn, la satisfacció de la diferència en el
complement de destinació que reconeix la disposició addicional
novena de la Llei 3/07, de 27 de març, de la funció pública de
comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre consolidació de
grau personal per al personal funcionari de carrera de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
les entitats públiques que en depenen i el personal estatutari i al
servei de ls sanitat pública autonòmica?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quines actuacions ha fet o durà a terme el conseller per tal
d'evitar el tancament de l'Espai Mallorca a Barcelona?
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El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions fa comptes prendre el Govern de les Illes
Balears per tal d'evitar la ridícula traducció de noms i llinatges
al Butlletí Oficial de les Illes Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
quant a les aportacions de 2011 i 2012 a l'Associació d'Amics
del Poble Sahrauí de les Illes Balears?
Palma, a 10 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el Govern de les Illes Balears no ha ofert a
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears cap
solució perquè pugui donar continuïtat als seus projectes de
cooperació?
Palma, a 10 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 853/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures per impulsar l'economia. (Mesa
de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 856/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retalls a la sanitat pública. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 858/12, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S. Galmés
i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Challenge
ciclista a Mallorca. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 859/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
crisi d'Spanair. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 860/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes
Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita
a Eivissa amb motiu de la reunió del Consell de coordinació de
les policies locals de les Pitiüses. (Mesa de 15 de febrer de
2012).
RGE núm. 861/12, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre BIT d'Alaior. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 862/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps
i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
efectes dels convenis de Reaval amb Isba. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 863/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
conseller d'Administracions Públiques amb el delegat del
Govern. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 864/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'eficiència del transport interurbà de Mallorca. (Mesa
de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 865/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou centre educatiu de Sa Bodega a Eivissa. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 866/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de disposició del fons de tresoreria. (Mesa de 15 de febrer
de 2012).
RGE núm. 867/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
per al foment de la contractació estable. (Mesa de 15 de febrer
de 2012).
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RGE núm. 868/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis del
SOIB a Formentera. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 869/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de Ports de
les Illes Balears. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 870/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusió del
sistema de salut pública. (Mesa de 15 de febrer de 2012).

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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
darrera edició de la Challenge duta a terme a Mallorca?

RGE núm. 871/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripció
infermera. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 872/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
presentades per l'IVE. (Mesa de 15 de febrer de 2012).

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

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

RGE núm. 873/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma laboral. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Podria explicar-nos la consellera de Salut, Família i
Benestar Social les actuacions dutes a terme des de la Direcció
General de Salut Pública i Consum durant la crisi d'Spanair?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les mesures del seu govern per impulsar
l'economia, Sr. President?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina és la valoració que fa el conseller d'Administracions
Públiques de la seva recent visita a Eivissa amb motiu de la
reunió del Consell de coordinació de les policies locals de les
Pitiüses?

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 l'opinió del Govern davant la crida del ColAlegi de
Metges de Balears (COMIB) als facultatius a rebelAlar-se
"contra els retalls indiscriminats i desproporcionats" al sistema
sanitari públic?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En quin estat es troben els tràmits de l'estudi de viabilitat per
a la propera construcció del centre BIT d'Alaior?
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La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 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.
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.
Ens pot explicar quins tràmits s'han dut a terme des de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per impulsar el
projecte del nou centre educatiu de Sa Bodega a Eivissa?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Pot avaluar el Govern de les Illes Balears els efectes
produïts per la signatura dels convenis de Reaval amb Isba?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En què consistirà el Pla de disposició de tresoreria anunciat
pel vicepresident?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la reunió de coordinació mantinguda recentment amb el
delegat del Govern?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora el vicepresident econòmic del Govern la
utilització que es va fer dels fons per al foment de la
contractació estable a les Illes Balears?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Com funciona el Pla d'eficiència del transport interurbà
d'autobusos de Mallorca posat en marxa pel Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quan pensen fer efectiu el conveni signat amb el Consell
Insular de Formentera que marca els nous serveis que el SOIB
haurà de prestar a Formentera?
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Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

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.

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.
Quantes factures se li han presentat a l'Ibsalut corresponents
a interrupcions voluntària de l'embaràs que s'hagin practicat a la
CAIB des de l'1 de gener en centres privats, amb avançament
del pagament per part de les pacients i posterior reclamació a
l'Ibsalut?

Quines intencions té l'equip de govern de les Illes Balears en
relació amb la gestió dels ports de les Illes Balears?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pensa la Sra. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears tenen
accés a l'assistència sanitària?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President del Govern, com creu que influirà la reforma
laboral aprovada pel Govern d'Espanya en el mercat laboral de
les nostres illes?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

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.
Sra. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, per què
no ha posat en marxa la prescripció infermera?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 766/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a català,
llengua vehicular de tota la programació, a contestar davant
la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per impulsar el sector audiovisual, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió
del gerent de l'EPRTVIB, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears,
9 de febrer de 2012).
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RGE núm. 769/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informatius
de la televisió pública, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears,
9 de febrer de 2012).
RGE núm. 789/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a gestió actual d'IB3, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 797/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
graella de la temporada d'hivern, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 798/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
en relació amb IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears,
9 de febrer de 2012).
RGE núm. 799/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència
en relació amb la programació de producció pròpia, a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari de la
RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 800/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
d'audiència a la televisió en relació amb els objectius de
pressió ficats per Forta, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears,
9 de febrer de 2012).
RGE núm. 801/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta diferenciada del canal autonòmic, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
RGE núm. 804/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'audiència a IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari de la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears, 9 de
febrer de 2012).
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RGE núm. 805/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de l'audiència en els Serveis Informatius d'IB3, a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
(Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 9 de febrer de 2012).
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Atès que l’article 2 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre,
de l’EPRTVIB, preveu entre les funcions de servei públic d'IB3
“difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears”, que a l’article 4 referit a la missió de servei públic
esmenta també la difusió de la llengua catalana i la cultura
pròpia de les Illes Balears, que a l’article 26 , “principis generals
de programació”, es determina que “la llengua vehicular de tota
la programació és el català”, quines mesures concretes ha
impulsat des de la Direcció General de l’EPRTVIB per tal
d'acomplir aquests objectius marcats per l’esmentada llei?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Quines mesures creu el conseller de Presidència en funcions
de director general de l'EPRTVIB que s'han d'incorporar a la
nova llei audiovisual per tal de donar impuls al sector
audiovisual de les nostres illes?
Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Per quin motiu creu el conseller de Presidència en funcions
de director general de l'EPRTVIB que s'ha produït la dimissió
del gerent de l'EPRTVIB?
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Palma, a 3 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

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

Quina valoració fa de la sentència dictada recentment pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que afecta
l'anterior direcció d'IB3 Ràdio?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Quina valoració fa el conseller de Presidència en funcions
de director general de l'EPRTVIB de la seva gestió als sis mesos
del seu nomenament, especialment respecte dels informatius de
la televisió pública?

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Quines són les dades d'audiència relatives a la programació
de producció pròpia d'IB3?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

L'actual gestió d'IB3, compleix amb els criteris i principis
que marca la llei de l'ens?
A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Quin impacte han tingut els resultats d'audiències a la
televisió sobre els objectius de pressió fixats per FORTA?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ens pot explicar quina és la programació prevista a la graella
de la temporada d'hivern a IB3?
A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
Palma, a 9 de febrer de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Què fa el canal autonòmic per oferir una televisió pròpia
més atractiva per als ciutadans de les Illes Balears, que es
diferenciï de la resta de l'oferta televisiva?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
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A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Quines han estat les darreres dades d'audiència, amb caràcter
general, a la Ràdio i Televisió de les Illes Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari de la RTVIB.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.
Quina ha estat l'evolució de l'audiència en els Serveis
Informatius d'IB3?
Palma, a 9 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Ordre de Publicació
RGE núm. 711/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a suport a les associacions
de pares i mares, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 733/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
CEIP Sant Jordi, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
CEIP Can Misses, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 735/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
CEIP Sa Bodega, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
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RGE núm. 736/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
CEIP Es Pratet, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 737/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa PISE a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 738/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Agroambiental de Can Marines, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
IES Algarb, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
IES Sant Agustí, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
museu arqueològic del Puig des Molins, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
IES Santa Eulàlia, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 763/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació
territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 764/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
normalització lingüística, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 765/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alAlegacions a la Llei de funció pública, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15
de febrer de 2012).
RGE núm. 770/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb
el Ministre de Justícia, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de febrer
de 2012).
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RGE núm. 771/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
d'impuls del Pacte Local, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de febrer
de 2012).

Palma, a 6 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 772/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats
d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 773/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Eurobijoux a L'Hospitalet, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 15 de febrer de 2012).

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sant Jordi?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap del
Departament dels Serveis Jurídics, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 775/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
suport a la lectura i a l'escriptura, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 782/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consens lingüístic, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 813/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació
dels joves de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 15 de febrer de
2012).
RGE núm. 820/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a titularitat del port de Maó, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Can Misses?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sa Bodega?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures pensa adoptar el conseller per evitar que les
retallades radicals al suport a les associacions de mares i pares
i les seves federacions deixi d'afectar greument els serveis
complementaris dels centres educatius posant en qüestió la seva
viabilitat i la de les mateixes entitats que les presten?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Es Pratet/Sa Joveria?
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Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

V)

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

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

En quina situació es troba el programa PISE a Eivissa?

En quina situació es troba el museu arqueològic del Puig des
Molins?

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la constitució de l'Escola
Agroambiental de Can Marines a Eivissa?

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Santa Eulàlia del Riu?

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Algarb?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Conseller de Presidència, quina serà la composició i el
cost anual de la delegació territorial del Govern de les Illes
Balears a Formentera?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 oral davant comissió.
En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Sant Agustí?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Està satisfet el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
amb la modificació de la Llei de normalització lingüística
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recollida en l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de
funció pública?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té intenció el Govern d'acceptar alguna de les milers
d'alAlegacions presentades a l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la seva reunió amb el ministre de Justícia Sr. Gallardón?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Conseller d'Administracions Públiques, en què consisteix
l'acord d'impuls del Pacte Local aprovat en el Consell de
Govern de dia 27 de gener de 2012?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Sr. Conseller d'Administracions Públiques, està d'acord el
Govern que els nous jutjats d'Eivissa es construeixin en el solar
de Sa Graduada que l'ajuntament va permutar?
Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Com valora que la fira Eurobijoux aquest any es durà a
terme a L'Hospitalet?
Palma, a 26 de gener de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Ens podria explicar el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats les raons del cessament del cap del Departament
dels Serveis Jurídics de la seva conselleria?
Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
signar el pertinent conveni i pagar els becaris de les escoles
públiques que desenvolupen el Pla de suport a la lectura i a
l'escriptura que estan treballant des del mes d'octubre?
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Palma, a 2 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Considera el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
ha valgut la pena rompre el consens lingüístic existent a les Illes
Balears des del 1986?
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures s'han impulsat per promoure l'ocupació dels
joves de les Illes Balears?
Palma, a 10 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines gestions està duent a terme el Govern de les Illes
Balears perquè el port de Maó passi a ser de titularitat
autonòmica?
Palma, a 10 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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RGE núm. 778/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la política de l'Estat d'aturada a les
energies renovables. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 803/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforma de la Llei d'arrendaments urbans. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
Palma, a 15 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La inversió privada lligada al camp de les energies
renovables i l’estalvi energètic ha estat un dels punts marcats
pel Govern com a oportunitat per al creixement econòmic de les
nostres illes.
Preocupa, per tant, la paralització per part de l’Estat de les
primes a les noves instalAlacions. Així ho estableix el Reial
Decret Llei aprovat dia 27 de gener de 2012 que, entre d’altres,
suposa la suspensió temporal de les primes que han de cobrar
les noves instalAlacions de generació elèctrica de règim especial:
eòliques, fotovoltaiques, termosolars, de biomassa, cogeneració,
hidràuliques i les que funcionen amb residus.
Per aquest motiu el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reconsiderar i per tant a suprimir la suspensió temporal de
primes per a noves instalAlacions de generació elèctrica en règim
especial, aprovada per Reial Decret Llei de 27 de gener de 2012.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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.
L’oferta turística a les Illes Balears ha experimentat els
darrers anys un seguit de variacions impulsades pels canvis
d’usos de la demanda cap a un augment del denominat turisme
residencial que es realitza fora de l’oferta d’allotjament
tradicional. Aquesta nova modalitat ha tingut el seu reflex més
conegut en els habitatges turístics de vacances, la realitat dels
quals ja es contemplava a través dels diferents decrets i
iniciatives legislatives pel Parlament de les Illes Balears (Llei
de comercialització d’estades a habitatges turístics de vacances,
de març de 2005).
Tot i això, juntament amb l’oferta contemplada en el marc
dels habitatges turístics de vacances -habitatges unifamiliars
aïllats-, hi ha altres tipus d’habitatges que es destinen totalment
o parcialment a una comercialització de tipus turístic on es
donen tres circumstàncies conjuntament o de forma individual:
comercialització mitjançant canals turístics, prestació de serveis
turístics, lloguer reiterat de temporada o períodes curts de
temps.
Aquest tipus d’oferta suposa en moltes ocasions un lloguer
d’ús turístic emparat per la Llei d’arrendaments urbans (LAU).
El fet que la legislació estatal no contempli l’ús turístic dels
lloguers impossibilita un control adequat d’aquest tipus d’oferta
turística, circumstància que incideix negativament front altres
tipus d’allotjament ja regulats sotmesos a determinats nivells de
qualitat i que presten serveis als usuaris en condicions
d’absoluta legalitat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar les mesures legislatives necessàries per a la reforma
de la Llei d’arrendaments urbans, de tal manera que defineixi
clarament el concepte de lloguer de temporada i acoti de forma
específica el lloguer d’ús turístic perquè les comunitats
autònomes puguin exercir les seves competències en aquesta
matèria.

Ordre de Publicació
RGE núm. 776/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a les dues famílies professionals que se
solAlicita de Santa Eulària del Riu, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 777/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en les despeses d'explotació de la dessaladora de
Ciutadella de Menorca, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de febrer
de 2012).
RGE núm. 779/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 15 de febrer de 2012).
RGE núm. 791/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compromís amb el servei públic
de salut, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de
15 de febrer de 2012).
RGE núm. 802/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drets humans i llibertat a Cuba, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 812/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'ocupació juvenil, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
RGE núm. 814/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impuls a la creació de centres integrats de primària
i secundària a l'illa d'Eivissa, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 de
febrer de 2012).
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
Dins el nostre sistema educatiu, els estudis de Formació
Professional ocupen cada vegada una posició més destacada. En
una societat com la nostra, cada cop més competitiva i amb més
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necessitats quant a formació, la Formació Professional ocupa un
lloc primordial a l’àmbit educatiu.
Així mateix, han canviat substancialment les modalitats de
formació i l’etapa de la vida en què les persones es formen.
Avui dia existeix clara consciència que cada vegada serà més
necessària la formació permanent, l’aprenentatge al llarg de tota
la vida.
A l’illa d’Eivissa, durant anys, no s’han ampliat els estudis
de Formació Professional existents, malgrat el dinamisme de la
nostra societat.
Existeix entre nosaltres una gran demanda de nous estudis
de Formació Professional. Els sectors empresarials de l’illa
d’Eivissa, per exemple, han detectat clarament la necessitat de
Formació Professional marítimopesquera, des de fa temps. A
l’hora de posar en marxa instituts com el nou Santa Maria
d’Eivissa o l’institut de Sant Agustí, ja es varen demanar
aquests estudis de Formació Professional.
També es constata la demanada de Formació Professional en
edificació i obra civil.
A l’illa d’Eivissa no hi ha estudis de Formació Professional
marítimopesquera ni d’edificació i obra civil a cap institut.
El Consell Escolar del municipi de Santa Eulària del Riu ha
coincidit a constatar la necessitat d’estudis de Formació
Professional marítimopesquera i d’edificació i obra civil, i dóna
suport a la demanda d’aquests estudis per al nou centre que
s’edificarà en aquesta població.
Així mateix, en cas d’establir-se els estudis de Formació
Professional marítimopesquera, hom comptaria amb el suport
del Club Nàutic de Santa Eulària del Riu.
Al nou centre de Santa Eulària del Riu, així mateix, es podrà
comptar amb l’espai necessari per poder-hi impartir els estudis
corresponents a aquestes dues famílies professionals.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
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Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Exposició de motius
L’any 2003, el Ministeri de Medi Ambient dirigit pel Sr.
Jaume Matas Palou va decidir la construcció d’una estació de
dessalat d’aigua de la mar per tal de resoldre el greu problema
de salinització que presenten els aqüífers que proveeixen
d’aigua Ciutadella de Menorca i els seus nombrosos nuclis
turístics.
La dessaladora, que comptava amb un fons de finançament
provinent de la Unió Europea (7.268.809 d’euros), va ser
licitada, juntament amb les de Santa Eulària i d’Andratx, per un
cost de 41.817.880 i que incloïa, endemés de la seva
construcció, l’amortització de la inversió no finançada pels fons
europeus i les despeses d’explotació d'aquesta.
D’acord amb les informacions proporcionades pel Govern
de les Illes Balears, l’aportació econòmica europea abasta
només el 31,6% del cost de construcció de la dessaladora. La
quantitat restant fins arribar als 23.000.000 d’euros que, sempre
d’acord amb les informacions proporcionades pel Govern de les
Illes Balears, va costar la construcció de la dessaladora, així
com les despeses de la seva amortització i explotació, ha de ser
finançada exclusivament a través de les tarifes a repercutir als
consumidors.

1. Donar suport a la implantació dels estudis de Formació
Professional marítimopesquera i d’edificació i obra civil al nou
centre de Santa Eulària del Riu.

La provisió d’aigua de qualitat i amb les condicions òptimes
de salubritat és una obligació dels poders públics competents.
També és una responsabilitat pública que tots els ciutadans
puguin accedir als serveis bàsics (i l’aigua potable sens dubte
n'és un) en condicions d’igualtat amb independència del seu lloc
de residència. És, per tant, una responsabilitat del Govern de les
Illes Balears vetllar pel principi d’equitat en la repercussió als
consumidors dels costs de construcció i explotació de la
dessaladora i, per tant, que aquests puguin gaudir d’un bé de
primera necessitat com és l’aigua potable a un preu assequible.

2. Aprofitant l’ampliació de l’oferta de Formació Professional,
juntament amb la resta d’oferta formativa de Santa Eulària, fer
que es constitueixi en un centre integrat de Formació
Professional.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears participa
econòmicament en l’amortització de les despeses de construcció
i en els costs d’explotació de les estacions dessaladores
d’Alcúdia, Andratx, Eivissa-Sant Antoni i la Badia de Palma.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

3. Fer una bona difusió de la informació sobre l’oferta existent
en Formació Professional a l’illa d’Eivissa.
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Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Un model escolar d’aquestes característiques s’assenta en el
fet que tothom gaudeixi del mateix sistema educatiu, amb
suports per a aquells alumnes que així ho requereixin.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar econòmicament en els costs d’inversió així
com en els d’explotació de la dessaladora de Ciutadella, amb la
finalitat de garantir un preu de l’aigua d’acord amb les tarifes
existents a la resta de municipis de les Illes Balears amb
dessaladora, d’acord al principi d’equitat que ha de regir les
actuacions dels poders públics.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar decididament per un sistema inclusiu per a
l’Educació a les Illes Balears.

Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 7 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D)

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

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.

Exposició de motius

El sistema sanitari públic de l’Estat espanyol, ha estat
reconegut com un dels millors del món, fins arribar a un bon
grau de satisfacció entre els usuaris.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva en matèria d’Educació, segons estableix l’Estatut
d’Autonomia. Així mateix, l’Estatut disposa que “totes les
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en
condicions d’igualtat” (article 26, punt 1).
El Decret 67/2008, pel qual es procedeix a l’ordenació dels
ensenyaments a les Illes Balears, estableix, entre els seus
principis, els següents: “s’ha de garantir la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació”. Així
mateix, s’estableix “la igualtat de tracte i (…) la inclusió”.
Segons l’esmentat decret, el projecte educatiu de centre ha
d’incloure entre els seus objectius “la inclusió educativa”,
d’acord amb els principis bàsics del nostre sistema: “igualtat,
educació, inclusió i equitat”.
Una escola inclusiva és aquella que no exclou ningú, on
poden aprendre junts alumnes de característiques diferents. Hem
de viure junts i, per tant, s’ha d’aprendre a treballar en equip, a
dialogar, a ser solidaris… i això només és possible en una
tipologia d’escola on convisqui alumnat amb característiques
diferents.
Davant les retallades que s’estan portant a terme dins el
nostre sistema educatiu, existeix la preocupació entre la
comunitat educativa i en el conjunt de la societat que això pugui
afectar el sistema d’escola inclusiva que, amb l’acord d’àmplies
majories, hem establert a les Illes Balears.
Lluitar contra l’exclusió implica establir estratègies per a la
igualtat d’oportunitats, que s’han de basar en unes polítiques
clares i decidides a favor de la integració i en contra del
manteniment dels prejudicis.

Tot i així, els cost de la sanitat pública en termes econòmics
de percentatges en relació amb el PIB ens demostren que encara
estem a la cua dels països que formen la UE (l’Estat Espanyol
es gastà el 2010 per habitant 1.298 euros, mentre que la mitjana
europea és de 2.103 euros).
A la nostra comunitat autònoma ja s’han començat a
practicar retallades al sistema sanitari. De fet, l’Ibsalut va
anunciar que als hospitals se suprimien guàrdies localitzades de
les especialitats quirúrgiques. Ningú no pot creure que aquests
actuacions no afectaran l’assistència sanitària i més si es
continua amb aquesta política. La conseqüència més immediata
ha estat l’augment de les llistes d’espera per intervenció
quirúrgica i per atenció dels especialistes.
De fet recentment va ser la mobilització social en el sector
sanitari la que va aturar les retallades en el servei de guàrdia de
l’Hospital de Manacor. La consellera va anunciar que havia
ajornat unes quantes setmanes aquestes mesures, reconegué la
falta de consens i la precipitació amb la presa de decisions.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca, presenta a debat a la comissió la
següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
amb el manteniment i la millora del servei públic de Salut,
preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral,
solidari i d’equitat garantida.
2. El Parlament de les Illes Balears considera inacceptable el
camí iniciat per l’Ib-salut pel que fa a l’eliminació de les
guàrdies localitzades de les especialitats quirúrgiques dels
hospitals de Manacor, Inca i Palma sense el consens del
colAlectiu dels professionals de la sanitat.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Cultura, Educació
i Esports.
La mort de l'activista cubà Orlando Zapata el febrer de l'any
passat va ser interpretat com una seriosa regressió dels drets
humans a Cuba i va generar profunda indignació en la
comunitat internacional.
Recentment, i després de diversos dies d'agonia, va morir un
altre opositor al règim castrista, Wilmar Villar, qui va iniciar
una vaga de fam dia 24 de desembre de l'any passat que es va
perllongar durant més de 50 dies.

dret a sortir i entrar del propi país, dret aquest recollit a la
Declaració Universal dels Drets Humans.
Els parlaments democràtics no poden romandre callats sobre
la constant violació dels drets humans a Cuba i, en
conseqüència, és responsabilitat de tots exigir a les autoritats
cubanes posar fi a la fustigació, la persecució i l'empresonament
de manifestants que defensen la democràcia, i en contra de la
dictadura que sofreix el poble cubà íntegrament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva profunda
solidaritat amb tot el poble cubà i reconeix la necessitat
d'avançar en la instauració de sistemes de govern democràtics,
amb ple respecte a les llibertats fonamentals de l'individu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
exigir a les autoritats cubanes, a través de l'Ambaixada de Cuba
a Espanya, que iniciï de forma immediata les accions
necessàries per garantir el respecte als drets humans i les
llibertats fonamentals, posant fi a la fustigació, la persecució i
l'empresonament de manifestants pacífics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè alhora insti el Parlament Europeu a reeditar la Resolució
de data 11 de març de 2011, sobre la situació dels presos polítics
a Cuba.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
exigir a les autoritats cubanes, a través de l'Ambaixada de Cuba
a Espanya, l'immediat alliberament de tots els presos polítics i
de consciència.
5. El Parlament de les Illes Balears acorda donar traslladar del
present acord a les Corts Generals espanyoles, Congrés dels
Diputats i Senat, als efectes oportuns.

Villar, de 30 anys, complia quatre anys de presó després de
ser detingut per participar en una protesta pacífica i condemnat
en un judici sumari, a porta tancada i sense garanties processals,
per “assalt, desacatament i resistència”, segons denuncia la
Comissió Cubana de Drets Humans i Reconciliació Nacional
(CCDHRN).
Aquests successos han tornat a reactivar moviments de
protesta entorn de les restriccions que pateixen els drets polítics,
la llibertat d'expressió i de difusió de pensament, l'absència
d'eleccions democràtiques i la falta d'independència del poder
judicial, drets que continuen sent transgredits a Cuba.
El Parlament Europeu, en data 11 de març de 2011, va
emetre una resolució sobre la situació dels presos polítics i de
consciència a Cuba, on instava les institucions europees que
donin “suport incondicional i encoratgin sense reserves l'inici
d'un procés pacífic de transició política cap a una democràcia
pluripartidista a Cuba”.
El mateix Parlament Europeu va atorgar el 2005 el Premi
Sajarov a la llibertat de consciència a les Damas de Blanco, un
grup de dones que defensen l'alliberament dels seus familiars
empresonats per motius polítics i de consciència, i a les quals el
règim cubà no va permetre acudir a la seu del parlament per
rebre el guardó, la qual cosa viola un dret fonamental més, el
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Palma, a 8 de febrer de 2012.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Atenent que la principal conseqüència de la crisi econòmica
actual ha estat el creixement de l'atur, una xacra que afecta
particularment la gent jove, ja que l'atur juvenil a Espanya
arriba al 48,56%, entre els menors de 25 anys, xifra coneguda
amb la recent EPA.
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Atenent que les Illes Balears pateixen especialment aquesta
problemàtica, segons estudis recents, referits al 2010, en aquell
any se superava la taxa mitja del 41,6% de l'Estat espanyol,
arribant al 43%.
Atès que el Govern de les Illes Balears té intenció d'impulsar
una comissió interdepartamental de Joventut, en el marc de la
qual s'ha de crear una subcomissió encarregada especialment de
les polítiques d'ocupació.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar de forma urgent un pla d'ocupació juvenil.
Palma, a 10 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En part, un element que produeix desafecció és el canvi de
l’escola de primària a l’institut, que es produeix en plena
adolescència. El desarrelament de l’alumnat es fa prou més
evident als instituts d’educació secundària que no als centres
d’educació primària, on la interrelació entre pares i mares i
professorat i entre centre i famílies, en general, sol ser més
intensa.
Existeixen nuclis de població creixent, que es troben
allunyats dels nuclis més grans i antics, on se solen situar els
instituts d’ensenyament secundari, que compten amb alumnat
suficient per poder albergar centres integrats d’educació
primària i secundària. En aquests casos, l’assistència de
l’alumnat d’aquest nuclis en expansió als instituts
d’ensenyament secundari sol fer necessària l’articulació d’una
xarxa, de vegades prou complexa, de transport escolar.
Per millorar els resultats del nostre sistema educatiu, per
tant, cal prendre mesures que contribueixin a l’arrelament de
l’infant dins el seu medi social, dins l’entorn immediat i dins el
centre educatiu on estudia. Es tracta de mesures que afavoreixin
l’arrelament i la cohesió social.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

G)

Proposició no de llei

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.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a :
1. Promoure un nou model de centre educatiu, a poblacions
mitjanes o en creixement que integri primària i secundària.

Exposició de motius
La situació de l’educació a les Illes Balears constitueix una
font constant de preocupació, sense que s’arribin a trobar uns
camins clars per millorar-la. Mentrestant, patim un dels índexs
de fracàs escolar més elevats de l’Estat espanyol, i els resultats
en les avaluacions dels nostres escolars només milloren molt
tímidament.
Les causes de l’elevat índex de fracàs escolar que hi ha a les
Illes Balears no es poden atribuir només a les deficiències del
nostre sistema educatiu. Certament, també cal tenir en compte
tota una sèrie de condicionants de caire social: els canvis
socioeconòmics i demogràfics, la desestructuració de moltes
famílies, les dificultats econòmiques i de tot tipus que passa una
part de la població de les nostres illes, i un llarg etcètera de
circumstàncies. Tots aquests factors dificulten els bons resultats
acadèmics i interfereixen la tasca d’aprendre i d’ensenyar. Però
l’administració s’ha de fer responsable a l’hora de buscar
fórmules per palAliar les dificultats i per donar sortida a unes
necessitats ben clares en el camp de l’educació.
Un dels elements que contribueix al fracàs escolar, des del
nostre punt de vista, és la desafecció d’una part important dels
alumnes en relació amb el propi centre educatiu. Un alumne que
se senti ben integrat al centre, que senti que en forma part i que
consideri el centre educatiu com una mena de segona llar tendrà
més possibilitats de reeixir en els seus estudis que no un alumne
desafecte al centre on estudia.

2. Tenir en compte aquesta modalitat a l’hora de construir nous
centres a Eivissa, tal i com s'ha solAlicitat a Mallorca i a
Menorca.
3. Estudiar la possibilitat d’aplicar aquest model, aprofitant
l’ampliació que s’hi ha de fer, al Centre d’Infantil i Primària de
Santa Gertrudis.
Palma, a 8 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2946/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a centres
públics que tenen previst ampliar aules digitals. (BOPIB núm.
12, de 16 de setembre de 2011).
Quins centres educatius públics de les Illes Balears està
previst que ampliïn la seva dotació d'aules digitals el curs
2011-2012?
Els centres d'Educació Secundària que cursen estudis de 1
r i 2n d'ESO i els centres d'Educació Infantil i Primària que han
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sofert un augment en el nombre de grups de tercer cicle respecte
al curs anterior.
Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.
Atesa l'extensió, el llistat dels centres queda dipositat al
registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2947/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
pressupost previst per a aules digitalitzades. (BOPIB núm. 12,
de 16 de setembre de 2011).
Quin pressupost total té previst destinar la Conselleria
d'Educació a la digitalització de les aules de secundaria dels
centres públics, el curs 2011-2012?
2.493.041,71 i.
Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2950/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a centres
públics amb aules digitals. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre
de 2011).
Quins centres d'educació públics de les Illes Balears, tenen
aules digitalitzades en els cursos de primer i segon d'ESO?
A hores d'ara disposen d'aules digitalitzades operatives en
els esmentats cursos els instituts d'educació secundària
següents: Antoni Maura, Arxiduc Lluís Salvador, Emili Darder,
Joan Alcover, La Ribera, Madina Mayurqa i Ramon Llull
(Palma); Felanitx, Guillem Cifre de Colonya (Pollença), Isidor
Macabich, Sa Colomina i Sa Blanca Dona (Eivissa), Pasqual
Carbó i Caldés i Joan Ramis i Ramis (Maó), Josep Font i Trias
(Esporles), Josep Miquel Guàrdia (Alaior), Llorenç Garcias i
Font (Artà), Marc Ferrer (Formentera), Maria Àngels Cardona
(Ciutadella de Menorca), Pau Casesnoves i Berenguer d'Anoia
(Inca), Porreres, Algarb (Sant Josep de Sa Talaia), Balàfia (Sant
Joan de Labritja), Binissalem, Calvià i Capdepera.
Cal assenyalar que s'acaba d'adjudicar una contracte a
l'empresa Tecnocom per completar la digitalització de totes les
aules de 1r i 2n d'ESO dels centres públics. Així, es preveu que
a finals del primer trimestre del present curs escolar estaran
digitalitzades totes les aules dels esmentats cursos dels centres
públics.
Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2949/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a centres
públics sense connexió Wi-fi. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).
Quins son els centres educatius públics de les Illes Balears
que encara no tenen connexió Wi-fi?
Actualment s'està executant la fase IV del pla Wi-Fi que
contempla la instalAlació de xarxa sense fils amb cobertura
completa a tots els instituts d'educació secundària i als centres
integrats de formació professional. Es preveu que a finals del
proper mes de novembre ja estiguin operatives totes aquestes
instalAlacions.
En acabar la fase IV disposaran de xarxa sense fils els
centres del professorat, els centres d'educació primària, els
instituts d'educació secundària i els centres integrats de
formació professional. Quedaran sense instalAlació de xarxa
Wi-Fi els centres d'educació de persones adultes, els
conservatoris de música, les escoles oficials d'idiomes, les
escoles d'arts i les escoles d'educació infantil.
Cal assenyalar també que 72 centres d'educació primària de
Mallorca tot i que disposen de xarxa Wi-Fi, només disposen de
cobertura garantida a les aules de 3r cicle. Està previst dotar-los
de cobertura completa durant aquest curs escolar.
Palma, 11 d'octubre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3265/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a impuls del
petit i mitjà comerç. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011).
Quines són les mesures de suport que preveu impulsar el
Govern de les Illes Balears per al petit i mitjà comerç de les
nostres illes, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat?
Des de la nostra arribada al Govern de les Illes Balears hem
fet molta de feina per assolir el millor escenari possible per als
nostres empresaris, inclosos els comerciants, perquè puguin
continuar desenvolupant la seva activitat. Per aquest motiu, amb
l'objectiu de crear i consolidar empreses, i també crear ocupació
i riquesa, vàrem aprovar el Decret Llei de suport als
emprenedors i a les micro, petites i mitjanes empreses de la
comunitat autònoma balear.
Aquest decret llei recull diferents mesures que giren entorn
a quatre eixos: Simplificació administrativa, talent i capital
humà, coordinació de polítiques i serveis de suport a
emprenedors i empreses; i finançament. Aquest eixos són el
marc per al desenvolupament de les polítiques destinades a
afavorir l'activitat empresarial de les pimes i els emprenedors,
i s' han traduït ja en la posada en marxa de diferents accions,
com ara: els dos convenis que hem firmat amb la societat de
garantia recíproca ISBA; un, per donar liquiditat a les pimes
proveïdores de la CAIB; i un altre per garantir una línia de
finançament per a pimes o emprenedors que necessiten crèdit,
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i que ens va permetre augmentar en 94 milions d'euros els avals
a les pimes.
Igualment, hem aprovat un decret llei que recull una baixada
d' impostos per incentivar l'economia i crear llocs de feina .
Aquestes mesures tenen la finalitat de palAliar els efectes de la
crisi econòmica, mitjançant la implantació de beneficis fiscals
a les activitats empresarials afavoridores de la inversió i del
manteniment o increment de l'ocupació.
Recentment (dia 09/01/12), hem firmat un crèdit amb una
entitat financera per valor de 15 milions d'euros que servirà per
pagar es proveïdors.
Aquest només és un petit exemple de les mesures que posem
en marxa amb un degoteig constant, de les quals es poden
beneficiar tots els sectors productius de les illes, entre d'altres,
el comerç.
Vull destacar que, a hores d'ara, els tècnics que
desenvolupen el decret llei fan feina per finalitzar el disseny del
pla d'acció que conté moltes més mesures, dins aquests eixos
que us assenyalava abans, i que podrien incloure instruments
financers i tributaris, línies d'aval, fons de capital, bonificacions,
i d'altres eines que, com ja dic, s'acaben de perfilar, i que
donarem a conèixer a mesura que es puguin implementar.
Palma, 13 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d
'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3267/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a acusació
particular del Govern a determinats casos de corrupció.
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).
Per què el Govern ha deixat d'exercir de facto l'acusació
particular, sense participar en la instrucció de determinats
casos de corrupció que afecten l'anterior govern del PP del Sr.
Matas?
Us informam que la comunitat autònoma de les Illes Balears
no ha deixat d'intervenir en cap moment en la instrucció i, si
n'és el cas, l'enjudiciament de les causes penals on es troba
personada, sigui quina sigui la naturalesa del delicte que
s'investiga o enjudicia.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3270/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a composició del
Govern. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).
Sembla correcte al Govern que de vuit membres només hi
hagi una dona?
Sí. La correcció de la composició d'un govern no està
subjecta al gènere dels membres que l'integren, sinó a la seva
capacitat i vàlua per impulsar polítiques que redundin en
benefici dels ciutadans.
Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3271/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reestructuració
d'empreses públiques. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011).
Quina reestructuració farà el Govern de les empreses
publiques de la comunitat?
La resposta es la mateixa que vàrem remetre amb la
pregunta parlamentaria 4894/2011, a la qual varem adjuntar la
còpia del Pla de Reestructuració del sector Públic Instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Us tramet
adjunta la còpia esmentada.
Palma, 16 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d
'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
La còpia a què es refereix la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats.

Ordre de Publicació
I)

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 3275/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a indústries i
productes a l'exterior. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011).
Com pensa el Govern de les Illes Balears ajudar a la
promoció de les nostres indústries i productes a l'exterior?
La internacionalització de les empreses i productes de les
Illes és, sens dubte, una bona estratègia per al manteniment i el
creixement empresarial balear, i per tant, per a l'economia
de les Illes.
Per aquest motiu, des del Govern continuam apostant per les
diferents eines que existeixen a l'abast dels empresaris, a més de
crear-ne de noves. En aquest sentit estem treballant en el
disseny d'un nou pla d' internacionalització, en colAlaboració
amb l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (l'ICEX), les
cambres de comerç i les principals institucions econòmiques
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d'aquesta comunitat. Una definició que esperem tenir enllestida
en poc temps.
Disposem d'unes eines que ja estan en funcionament, de les
quals es beneficien moltes empreses, com ara els programes
IMEX (impuls al mercat exterior), PIPE (el Pla d'iniciació a la
promoció exterior), els serveis oferts per Acc10 (de
diversificació exterior i d'assessorament en mercats en destí) i
la Xarxa Enterprise Europe Network, entre d'altres, a més
d'altres serveis i programes d'informació, assessoria i suport que
existeixen al mercat, per tal de fomentar la internacionalització
de les empreses.
Palma, 13 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d
'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 3276/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Conferència
Sectorial d'Agricultura. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011).
Quins resultats ha obtingut la darrera Conferència
Sectorial d'Agricultura?
La Conferència Sectorial d'Agricultura va ser el passat dia
13 de juliol del 2011 i s'hi varen tractar diferents assumptes
relacionats tots ells amb la gestió duta a terme per l'anterior
equip de govern de la Conselleria de Presidència que era la que
tenia les competències en agricultura en el Govern balear.
Per la diversitat de temes tractats, l'acta de l'esmentada
Conferència Sectorial amb els resultats obtinguts estan a la seva
disposició a la seu de la conselleria als afectes que pugui ser
consultada.
Palma, 4 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3378/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla Oci.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Podria aclarir el conseller de Turisme les intencions del
Govern de les Illes Balears sobre el manteniment o no del
denominat Pla Oci?
No hi ha a la Conselleria de Turisme i Esports cap programa
amb aquesta denominació, tot i que des de l'any 2000 s'ha
vengut gestionant des de la Conselleria de Turisme el denominat
Programa Vacances del Turisme Sènior Interior, que finalitzà el
passat mes d'agost.
El contracte de servei estava adjudicat a la UTE Balear
Sènior. El director general de Promoció Turística, Sr. Vicente
Torres, en data 26 d'abril de 2011, manifestà la intenció de
pròrroga del contracte a l'empresa adjudicatària, sense tenir en
consideració que no hi havia autoritzacions preceptives de
pressuposts ni la tramitació administrativa establerta per la Llei
del sector públic.
L'empresa adjudicatària manifestà per escrit, amb registre
d'entrada a l'ATB de dia 4 de maig, l'acceptació de la pròrroga
esmentada.
En data 23 d'agost, el Consell de Direcció de l'ATB va
debatre sobre la idoneïtat de mantenir la pròrroga del contracte.
No hi havia cap dubte que el programa en qüestió entrava dins
els objectius de l'actual equip de govern, ja que es tractava d'una
eina de promoció per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
en temporada baixa, però la situació econòmica obligava a fer
un exercici de responsabilitat i complir amb els principis de
prudència financera i no prorrogar un contracte sense
pressupost.
Segons l'acordar en el consell de direcció esmentat, el
director gerent de l'ATB comunicà a l'empresa adjudicatària la
intenció de no prorrogar el contracte a causa del deute
acumulat, que a 31 de desembre puja quasi a 38.000.000 i.
Palma, 13 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 3374/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pagaments de
despeses dels esportistes. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per al pagament de les despeses de transport entre illes dels
esportistes?
A 30 de juny de 2011, a la Conselleria de Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació no constava
cap previsió respecte del pagament de les obligacions
reconegudes i vençudes referides al transport entre illes dels
esportistes.
Els pagaments de l'exercici 2012 es duran a terme en funció
de l'execució del pressupost.
Palma, 13 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 3386/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a millora
energètica en la rehabilitació d'habitatges. (BOPIB núm. 15,
de 7 d'octubre de 2011).
Quines són les mesures concretes que preveu impulsar el
Govern per incentivar la millora energètica en la rehabilitació
d'habitatges?
La comunitat autònoma de les Illes Balears va firmar un
conveni de colAlaboració amb l'Institut per a la Diversificació i
Estalvi de l'Energia (IDAE), que defineix les actuacions de
suport públic per al desenvolupament d'actuacions en matèria
d'energia, que inclouen la promoció de l'eficiència i estalvi
energètic, i l'impuls de les renovables, al territori de les Illes
Balears.
Actualment, estem a l'espera del conveni i el seu annex
corresponent a l'any 2012 que estableix l'assignació
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Palma, 18 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

pressupostària i les mesures i els programes d'ajudes publiques
en matèria d'energia, dins els objectius establerts a la Unió
Europea per a l'any 2020.
Palma, 17 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d
'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3550/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a direcció de la
televisió pública. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3512/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a reforma dels
espais museístics. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Quin és l'estat de les negociacions per instar el Govern a
la reforma dels espais museístics de les Illes balears?
La Direcció General de Cultura i Joventut ha dut a terme
diferents negociacions en referència als espais museístics de les
Illes Balears i gestionats per la conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.
La més important ha estat la d'aconseguir que el Sr. Enrique
Varela, subdirector general de Museus Estatals, a instàncies de
la directora general de Cultura i Joventut, visités tots els museus
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
per comprovar l'estat real de les instalAlacions.
Museu de Mallorca.
Projecte de terminació de les obres al Museu es va licitar per
part del Ministeri de Cultura per un import de 3.850.955,27i.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats havia de
cobrir les despeses d'encarregar el desallotjament, el trasllat i la
custòdia dels béns del museu. Aquesta partida s'havia d'haver
pressupostat al 2010/11 i no va ser així. En la actualitat s'està
treballant per donar resposta a aquest problema i poder iniciar
les obres.
Museu de Menorca.
Aquest museu va ser transferit al Consell de Menorca per a
la seva gestió amb data 1/ 09/2011 . Encara que les
negociacions per a la millora de les instalAlacions les porta a
terme la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb el
Ministeri de Cultura mitjançant la Direcció General de Cultura
i Joventut, tenim coneixement de l'existència d'un projecte d
'execució de les instalAlacions del Museu de Menorca redactat
pel Ministeri de Cultura. Pressupost aproximat de 4.000.000i.
Resta pendent de definir el pressupost exacte, així com la
formalització del projecte per part del ministeri.
Museu Monogràfic del Puig des Molins.
Projecte de musealització del Museu Monogràfic per un
import de 1.805.455,62i a càrrec del Ministeri de Cultura.
Actualment s'està executant aquest projecte. L'obertura d'aquest
museu està prevista dins el primer semestre de 2012.
Museu Arqueològic de Dalt de la Vila.
Tancat des del mes d 'octubre de 2010 per a l'execució
d'obres de condicionament del baluard de Santa Tecla . S' ha
reclamat al Ministeri de Cultura que es facin les actuacions de
condicionament de l'espai i que es pugui obrir públicament
aquest estiu. Des de la Direcció General de Cultura i Joventut
està previst reprendre les negociacions una vegada s' hagi
formalitzat el nou executiu.

Quina valoració mereix al conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears que un dirigent polític dirigeixi una
televisió pública d'una comunitat autònoma?
En el cas de les Illes Balears, davant d'una situació
sobrevinguda i per evitar una situació d'ingorvernabilitat de
l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears mentre no
es constitueixi el Consell de Direcció, es va optar perquè el
conseller de Presidència assumís de forma transitòria les
funcions de director general, funcions que foren immediatament
delegades en el subdirector de l'ens.
D'aquesta manera s'ha assegurat la no-ingerència i la nointervenció del Govern en la programació i en la línia editorial
d'IB3, perquè com a servei públic que és, es confia plenament
en la bona feina dels professionals que treballen a l'ens.
Palma, 19 de gener de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 3574/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a beneficis
concrets de la Llei d'emprenedors. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quins beneficis concrets genera a data d'avui la Llei de
suport a l'emprenedor que abans no teníem?
El Govern de les Illes Balears va elaborar i aprovar el passat
mes d'agost el primer text legal a nivell nacional de suport als
emprenedors i a les pimes; això, sense dubte, va representar una
fita notable, tant pel que fa a l'àmbit normatiu, com pel que
suposa, per als petits empresaris i especialment per als
emprenedors, la creació d'un marc favorable perquè es
desenvolupin les seves capacitats.
A més a més, aquest Decret Llei 5/2011, de 29 d'agost, de
suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de
les Illes Balears, representa, per primera vegada, el
reconeixement social a la figura de l'emprenedor, que és
essencial per al creixement econòmic i per a la creació
d'ocupació, com es pot comprovar a les economies més
pròsperes del món.
Sota el paraigües del decret llei s'han posat en marxa
diferents accions que són a l'abast dels emprenedors: per
exemple, la millora i la facilitació de l'accés al crèdit, mitjançant
la firma de convenis amb la societat de garantia ISBA, d'aval
per a microcrèdits de fins a 25.000 euros, i una línia de
finançament per donar liquiditat als proveïdors. En aquest sentit,
també recentment (dia 09/01/12), hem firmat un
crèdit amb una entitat financera per valor de 15 milions d'euros
que servirà per pagar els proveïdors.
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Igualment, hem aprovat un decret llei (Decret Llei de
mesures tributàries urgents) que recull una baixada d'imposts
per incentivar l'economia i crear llocs de feina.
Amb aquest decret implantem tot un seguit de beneficis
fiscals a les activitats empresarials afavoridores de la inversió
i del manteniment o increment de l'ocupació. En són alguns
exemples:
• En relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF):
• S'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica
de 600 euros l'any, durant 3 anys, per als contribuents
que exerceixin una activitat econòmica de manera
personal, habitual i directa.
• També es fixa una deducció en la quota íntegra
autonòmica del 20%, fins a un màxim de 600 euros, de
les quanties invertides durant l'exercici en l'adquisició
d'accions o de participacions socials com a conseqüència
d'acords de constitució de societats o d'ampliació de
capital en les societats.
• Pel que fa a l'impost sobre Successions i Donacions:
fomentem la inversió Family, friends and fools, en projectes
d'emprenedors, i per això, apliquem una reducció del 50%
del tipus impositiu en les donacions dineràries de pares a
fills o a d'altres descendents o colAlaterals fins al tercer grau,
que es destinin a la creació d'una empresa, sigui individual,
negoci professional o entitat societària, mitjançant
l'adquisició originària d'accions o participacions .
• Reduïm els costs de posada en marxa de projectes
d'emprenedors, mitjançant dues accions:
• Amb una reducció del 50% del tipus impositiu (passa del
7% al 3,5%) en les transmissions d'immobles en les
quals l'adquirent sigui una societat mercantil o una
empresa de nova creació i l'immoble hagi de constituir
la seu del domicili fiscal o un centre de treball de la
societat o empresa.
• Amb una reducció del 50% del tipus impositiu (de 1'1 %
al 0,5%) a les escriptures notarials que documentin la
constitució de préstecs i crèdits hipotecaris per finançar
l'adquisició d 'immobles que hagin de constituir el
domicili fiscal o un centre de treball de societat o
empreses de nova creació.
En resum, hem posat a l'abast dels emprenedors mesures
com ara:
• Una nova regulació de la deducció autonòmica per al foment
de l'autoocupació.
• Hem introduït una nova deducció en concepte d'inversió,
adreçada als denominats àngels inversors, per adquirir
accions o participacions socials d'entitats noves o de creació.
• Regulem de bell nou la reducció relativa a les donacions
dineràries de pares a fills o a d'altres descendents o parents
colAlaterals per constituir una empresa, quan es creïn nous
llocs de treball.
• En la secció relativa a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, establim un nou
tipus de gravamen reduït aplicable a les transmissions
d'immobles a empreses de nova creació.
• Incorporem una reducció del tipus aplicable a la transmissió
d'immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del
patrimoni empresarial a empreses individuals o negocis
professionals i s'estableix un nou tipus reduït aplicable a les
escriptures notarials que documentin la constitució de
préstecs i crèdits hipotecaris per finançar l'adquisició
d'immobles en la creació de noves empreses.
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Aquests són només alguns dels beneficis de què poden
gaudir ja els emprenedors de les Illes Balears, als quals, per
suposat, podem sumar totes les acciones que estem aplicant
també en matèria de simplificació administrativa i coordinació
de les polítiques de suport entre administracions.
Palma, 13 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3575/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a beneficis
concrets de la Llei d'emprenedors. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quines mesures fiscals preveu impulsar el Govern de les
Illes Balears per afavorir la reactivació econòmica i
l'emprenedora?
El Govern de les Illes Balears va aprovar l'any passat una
sèrie de beneficis fiscals a les activitats empresarials
afavoridores de la inversió i del manteniment o increment de
l'ocupació, amb la finalitat de palAliar els efectes de la crisi
econòmica i afavorir la reactivació econòmica.
En concret, es va aprovar el Decret Llei de mesures
tributàries urgents (publicat al BOIB de dia 06-12-2011), amb
una sèrie de diferents modificacions en la normativa tributària
balear, que, en resum, recull les mesures següents:
• Una nova regulació de la deducció autonòmica per al foment
de l'autoocupació (una deducció en la quota íntegra
autonòmica de 600 euros l'any, durant 3 anys).
• Hem introduït una nova deducció en concepte d'inversió,
adreçada als denominats àngels inversors, per adquirir
accions o participacions socials d'entitats noves o de creació
(una deducció en la quota íntegra autonòmica del 20%, fins
a un màxim de 600 euros, de les quanties invertides).
• Regulem de bell nou la reducció relativa a les donacions
dineràries de pares a fills o a d'altres descendents o parents
colAlaterals per constituir una empresa, quan es creïn nous
llocs de treball (una reducció del 50% del tipus impositiu en
les donacions dineràries de pares a fill o a d'altres
descendents o colAlaterals).
• En la secció relativa a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, establim un nou
tipus de gravamen reduït aplicable a les transmissions
d'immobles a empreses de nova creació (una reducció del
50% del tipus impositiu -passa del 7% al 3,5%- en les
transmissions d'immobles, i una reducció del 50% del tipus
impositiu -de l'1% al 0,5%- a les escriptures notarials que
documentin la constitució de préstecs i crèdits hipotecaris
per finançar l'adquisició d'immobles).
Tot això pel que respecta a allò que hem aprovat ja. No
obstant això, acabem de dissenyar altres mesures més, tant
fiscals com financeres, per posar a l'abast dels nostres
empresaris i emprenedors, noves línies d'aval, bonificacions i
d'altres, que esperem presentar al llarg dels propers mesos.
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Palma, 13 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
L'annex adjunt a la resposta reprodueix el Decret Llei
6/2011 i queda dipositat al Registre General de la cambra, a
disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació

Palma, 4 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3761/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes i
subvencions a la producció agrícola i ramadera. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

R)
A les Preguntes RGE núm. 3726/11 i 4421/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relatives
a rehabilitació integral de la Platja de Palma. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre, i 22, de 18 de novembre, ambdós de 2011).
En quin estat es troba el desenvolupament de l'Àrea de
rehabilitació integral de la Platja de Palma?
Actualment es mantenen contactes amb les comunitats de
propietaris que han mostrat interès en l'execució de les obres de
rehabilitació i a l'espera que s'executin els projectes per definir
les obres a realitzar. Tot això considerant que són les mateixes
comunitats de veïns i no el consorci, les que han de prendre la
darrera decisió per dur a terme aquesta rehabilitació.

Al discurs d'investidura el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que crearia un "programa d'ajudes i
subvencions destinades a la producció agrícola i ramadera per
impulsar el sector primari". ¿Com pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori aquest
compromís, què se subvencionarà i amb quins recursos?
El compromís adquirit es veu ref1ectit en el pressupost del
FOGAIBA que no ha sofert reduccions significatives i
s'utilitzaran recursos propis de la CAlB, del MARM i de fons
europeus. Es destinaran ajudes principalment als pagaments
directes, a les línies de PDR i a línies d'ajudes de l'Estat i als
programes FEP.
En cas que es continuï amb el PDRS per part del MARM,
també s'hi farà feina.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Palma, 4 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 3756/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a calendari de
pagaments de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).
Amb quin calendari de pagaments dels ajuts pendents està
treballant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?
El 16 d'octubre es va pagar aproximadament la meitat
corresponent als pagaments directes, això es va completar amb
un segon pagament la primera setmana de desembre.
A la data actual s'ha pagat prop del 93% del total. Abans del
15 de gener es pagarà un milió més, amb la qual cosa arribarem
a la xifra total de 24.000.000 d'euros. La resta, fins arribar a uns
25.000.000, s'anirà abonant els mesos de febrer, març i abril ja
que es tracta de petits romanents vinculats a inspeccions o a
problemes de caire tècnic.
La darrera setmana de desembre s'han abonat prop de
6.500.000 milions d'euros corresponents a ajudes dels eixos 1 i
3 del PDR. Abans de Sant Antoni s'abonaran prop de 1.800.000
milions corresponents a l'eix 2. La setmana següent es pagarà un
milió més d'euros corresponents a l'eix 1 i uns 60.000 euros
corresponent a assegurances agràries.
Finalment, a principis de gener es posarà a disposició del
sector primari una línia de gestió de pagaments a través d'una
entitat financera per un valor total de 4.500.000 d'euros
destinada a fer efectius els deutes de les línies no PDR pendents.

U)
A les Preguntes RGE núm. 4034/11, 4038/11, 4041/11 i
4042/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, relatives a Festival de Pollença 2011, festivals de
jazz 2011, temporada de ballet 2011 i temporada d'òpera 2011.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Quina aportació ha fet efectiva el Govern de les Illes
Balears al Festival de Pollença 2011, als festivals de jazz 2011,
a la temporada de ballet 2011 i a la temporada d'òpera 2011?
Per resolució de la presidenta de l'ATS de data 29 d'abril es
convocà una línia de subvencions per a actuacions, temporades
o festivals que tenguessin per finalitat la realització d'activitats
que contribuïssin a la promoció, la comercialització i la
diversificació turístiques.
D'acord amb les bases, s'exigien els requisits següents:
• Ser persones físiques o jurídiques organitzadores de festivals
i/o temporades, promotors musicals, teatrals i artístics que
tenguessin més de 5 anys de vida i experiència, capacitat de
projecció exterior, criteris de programació solvent i vocació
de lideratge amb l'objecte de realitzar actuacions que
poguessin atreure públic estranger i peninsular i que
poguessin servir per a promocions com a destinació turística
cultural.
• La presentació de documentació diversa perquè una
comissió tècnica valoràs el projecte d'acord amb uns criteris
objectius que s'incloïen a la convocatòria, que feien especial
incidència en la promoció de l'esdeveniment cap a l'exterior,
la seva promoció internacional i el retorn que suposava, ja

BOPIB núm. 33 - 17 de febrer de 2012

•

que es valoraven, entre d'altres coses, els paquets turístics
contractats.
El compliment de dos tipus de criteris, uns generals i uns
altres específics. En els generals es valorava la campanya de
màrqueting fora de les illes, l'època de l'any en què es
realitzava, la contribució a la desestacionalització i els
intercanvis i interactuació amb festivals i temporades
peninsulars i internacionals, aprofitant l'intercanvi per a
promocionar la destinació. Els projectes havien d'obtenir un
mínim de 30 punts en aquest apartat per poder passar a la
valoració tècnica.

Com que no complien aquests requisits, ni el Festival de
Pollença, ni el Festival de Jazz, ni la Temporada d'Òpera ni la
Temporada de Ballet pogueren rebre cap ajuda.
Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació

X)
A les Preguntes RGE núm. 4048/11 i 4069/11 a 4071/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró
i Melià, relatives a Festival de Pollença 2012, festivals de jazz
2012, temporada de ballet 2012 i temporada d'òpera 2012.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears al Festival de Pollença 2012, als festivals de jazz 2012,
a la temporada de ballet 2012 i a la temporada d'òpera 2012?
No disposam d'aquesta dada, ja que seran les comissions
executives de les illes, creades en el si de l'ATB, amb
participació de les institucions públiques i del sector privat
respectiu, les que decidiran el repartiment del pressupost de què
disposin per a promoció turística.
Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 4044/11 a 4047/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a
Festival de Pollença 2012, festivals de jazz 2012, temporada de
ballet 2012 i temporada d'òpera 2012. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Quina aportació té previst destinar el Govern de les Illes
Balears al Festival de Pollença 2012, als festivals de jazz 2012,
a la temporada de ballet 2012 i a la temporada d'òpera 2012?
No disposam d'aquesta dada, ja que seran les comissions
executives de les illes, creades en el si de l'ATB, amb
participació de les institucions públiques i del sector privat
respectiu, les que decidiran el repartiment del pressupost de què
disposin per a promoció turística.
Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4065/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a freqüències i línies
marítimes de Menorca. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).
Quines gestions pensa dur a terme la Direcció General de
Ports i Aeroports per tal de mantenir les freqüències de les
línies marítimes entre Menorca i la Península i entre Menorca
i Mallorca?
Quant a les línies entre Mallorca i Menorca s'impulsa
l'aplicació dels criteris de la vigent llei autonòmica del transport
marítim, que inclou els trajectes entre Mallorca i Menorca, amb
la promoció del port de Ciutadella per ser el més pròxim a l'illa
de Mallorca.
Quant a les línies entre Menorca i la Península es fa un
seguiment del procés d'adjudicació del contracte entre el
Ministeri de Foment i les navilieres pel que fa al transport tant
de passatgers com de mercaderies entre la façana peninsular i
les Illes, per tal que aquest contracte arribi a bon port. Alhora
s'han mantingut reunions amb les distintes navilieres amb la
finalitat de conèixer-ne la previsió de freqüències i les
intencions per tal que quedi garantida la connectivitat.
Palma 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 4067/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Federació
balear d'esports per a discapacitats. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
El Diario de Mallorca de dissabte 15 d'octubre reprodueix
una conversa entre la Sra. Isabel Aguilar, presidenta de la
Federació balear d'esports per a discapacitats i el director
general d'Esports, Sr. Morente, segons la qual, quan la Sra.
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Aguilar plantejà al Sr. Morente la dramàtica situació de la
federació per fer front als impagaments del Govern, ell li
contestà: "no hi ha doblers i, si no pots aguantar, tanca". Ha
pres alguna mesura el Sr. Conseller sobre aquesta situació?
No. Segons la informació del director intervinent, el context
de la resposta no és exacte ni d'aquesta resposta es deriva cap
intencionalitat ofensiva a la dignitat dels esportistes que tenen
alguna discapacitats, sinó que només es pretenia posar de
manifest la lamentable situació econòmica en què es troba la
CAIB, derivada de la nefasta gestió del govern anterior.
Palma 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4205/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
despesa de la Fundació Balears Sostenible. (BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011).
Quin ha estat el cost en concepte de banderes d'Espanya a
càrrec de la Fundació Balears Sostenible des que el Sr. Jorge
Campos n'és el gerent?
El cost en concepte de banderes d'Espanya ha estat de
104,50 i.
Palma 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4409/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell
d'administració d'Autoritat Portuària. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).
Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament de Maó en el
Consell d'administració d'Autoritat Portuària?
L'alcaldessa de Maó, Sra. Agueda Reynés Calvache, és
vocal del Consell d'administració d'Autoritat Portuària en
representació del Consell Insular de Menorca, per tant s'ha
d'entendre que l'Ajuntament de Maó està representat en el
Consell d'administració esmentat.
Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller de Presidència;
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4410/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell
d'administració d'Autoritat Portuària (II). (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre de 2011).
Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Alcúdia en el
Consell d'administració d'Autoritat Portuària?
L'alcaldessa d'Alcúdia, Sra. Coloma Terrassa Ventayol, és
vocal del Consell d'administració d'Autoritat Portuària en
representació del Consell Insular de Mallorca, per tant s'ha
d'entendre que l'Ajuntament d'Alcúdia està representat en el
Consell d'administració esmentat.
Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller de Presidència;
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4411/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell
d'administració d'Autoritat Portuària (III). (BOPIB núm. 22,
de 18 de novembre de 2011).
Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Eivissa en el
Consell d'administració d'Autoritat Portuària?
L'alcaldessa d'Eivissa, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui, és
vocal del Consell d'administració d'Autoritat Portuària en
representació del Consell Insular d'Eivissa, per tant s'ha
d'entendre que l'Ajuntament d'Eivissa està representat en el
Consell d'administració esmentat.
Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller de Presidència;
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4428/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a estalvi
d'energia. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quines mesures prendrà el Govern per facilitar que els
particulars també estalviïn energia?
L'estalvi d'energia, juntament amb l'eficiència energètica, és
un dels pilars sobre els quals des del Govern venim fent feina,
per assolir els objectius que ens marca Europa per al 2020. De
fet, disposem ja d'un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica a la
CAIB, que recull accions adreçades a l'estalvi i la disminució
del consum energètic, i l'eficiència energètica al món de
l'Administració.
Però a més, estem treballant en altres projectes, destinats
específicament al consum domèstic. Durant aquest procés de
planificació, ens hem adonat d'un fet molt important, que té una
repercussió directa sobre el consum: amb el sistema actual de
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facturació, el consumidor no té clara la relació entre allò que
consumeix i allò que paga. L'usuari no identifica els
kilowatts/hora i els euros que costen, i aquesta manca de
claredat, d'informació, afecta directament a l'hora de prendre
mesures d'estalvi. Per això, vàrem pensar que es necessitava
transformar la unitat de mesura kilowatt/hora- en euros, una
magnitud que tots coneixem bé.
Actualment, existeix un aparell , el "mesurador de consum
elèctric", que indica en temps real el consum d'un domicili i el
cost en euros que aquest suposa; a més ho pot indicar per dies,
mesos i anys. D'aquesta manera, es pot saber què es consumeix
en cada moment a una llar, veure on i quan es gasta més, i
planificar cadascú el consum més adequat, ja que la gent veurà
la relació directa entre el consum elèctric i el seu cost.
Des d'Energia, hem dissenyat un pla pilot que ens permetrà
distribuir uns 270 aparells en altres tants domicilis: 150 a
Mallorca, 50 a Eivissa i Menorca i 20 a Formentera, de forma
que siguin els mateixos usuaris els que després d'un temps ens
contin a la resta l'eficàcia de l'aparell. Aquests aparells seran
finançats per les comercialitzadores d'energia, amb les quals ja
hem negociat la seva participació.
De moment, aquest aparell serveix per mesurar l'electricitat,
però més endavant es podria estendre al consum d'aigua i gas.
Palma, 4 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4436/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
pagaments al tercer sector. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
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respecte de la concessió en gestió indirecta de les instalAlacions
actualment gestionades de forma directa.
Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 728/12, del Grup Parlamentari Socialista,
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
15 de febrer de 2012, conformement amb l'article 183 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 Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la situació de les
comunicacions aèries i la gestió aeroportuària.
Així mateix, 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, la Mesa acorda que l'escrit esmentat
es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació

Entenem que es refereix al 2012 i només cal contestar-li que
és la voluntat d'aquest govern de les Illes Balears posar-se al dia
quant als pagaments pendents i, sobretot, són prioritaris per a
nosaltres els pagaments a aquestes associacions.

B)

Palma, 13 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la política de formació de
l'EBAP.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4452/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a privatització de la
gestió dels ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Quina incidència tendrà sobre la societat i l'economia la
decisió del Govern de privatitzar la gestió dels ports de les
Illes Balears?
Precisament la resposta a aquesta pregunta és el que
s'estudia des de l'empresa Ports IB , als efectes que, un cop
coneguda aquesta incidència, es pugui prendre la millor decisió

RGE núm. 781/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 245/12, 281/12 i
282/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 725/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de les preguntes esmentades, relatives a recursos per a
esponjaments a zones turístiques i a paraigua Illes Balears,
publicades al BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
3497/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 726/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la solAlicitud de compareixença esmentada, del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals per tal d'informar sobre
l'acomiadament de 800 treballadors d'empreses del sector
públic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
Retirada de la Proposició no de llei davant Ple RGE núm.
340/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 783/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a Palau de
Congressos, publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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