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AD) RGE núm. 946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa al documental del mes. 1350
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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B) RGE núm. 1191/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a alAlegacions presentades a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció pública. 1351

C) RGE núm. 1192/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a decret llei d'ordenació urbanística. 1352

D) RGE núm. 1193/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
l'impost de matriculació a embarcacions de xàrter nàutic. 1352

E) RGE núm. 1194/12, de l'Hble. Sr. Diputat José Manuel Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou colAlegi
a Es Mercadal. 1352

F) RGE núm. 1195/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions de la
reunió de presidents de l'Euroregió del passat 13 de febrer. 1352

G) RGE núm. 1196/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la jornada laboral dels empleats públics de Balears. 1352

H) RGE núm. 1197/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Menorca seu
mundial de la xarxa de reserves de la biosfera illes i zones costaneres. 1352

I) RGE núm. 1198/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
el vaixell recentment encallat a Formentera. 1352

J) RGE núm. 1199/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cinquena
llibertat de l'aire. 1353

K) RGE núm. 1200/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cogestió
dels aeroports a les Illes Balears. 1353

L) RGE núm. 1201/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla específic del
SOIB per als treballadors acomiadats d'Spanair. 1353

M) RGE núm. 1202/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions
d'interès autonòmic. 1353

N) RGE núm. 1203/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escollir llengua
per al primer aprenentatge. 1353

O) RGE núm. 1204/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls al
sector educatiu. 1353

P) RGE núm. 1205/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
universitàries. 1354
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Q) RGE núm. 1206/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta sanitària.
1354

R) RGE núm. 1207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs. 1354

S) RGE núm. 1208/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
Sr. President amb l'oposició. 1354

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 948/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a valoració sociolingüística. 1355

B) RGE núm. 949/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a igualtat de llengües. 1355

C) RGE núm. 950/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llengua dels expedients administratius. 1355

D) RGE núm. 951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a modificació de la Llei de funció pública. 1355

E) RGE núm. 952/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris toponímics. 1355

F) RGE núm. 999/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Consell Social de la Llengua Catalana. 1355

G) RGE núm. 1011/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell d'Administració
d'Autoritat Portuària (III). 1355

H) RGE núm. 1012/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació insular de
la costa. 1356

I) RGE núm. 1013/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell d'Administració
d'Autoritat Portuària (I). 1356

J) RGE núm. 1014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell d'Administració
d'Autoritat Portuària (II). 1356

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 902/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans anticrisi. 1356

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 838/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a igualtat de les llengües oficials.
1357

B) RGE núm. 846/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de subvencions a companyies aèries oportunistes.
1358

C) RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als clústers. 1358

D) RGE núm. 904/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital Mateu Orfila. 1359

E) RGE núm. 905/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls en els horaris d'atenció mèdica a les unitats sanitàries d'Es
Mercadal i Sant Lluís. 1359

F) RGE núm. 925/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a tancament d'Spanair. 1360
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G) RGE núm. 938/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera de Son Servera a Cala Millor. 1360

H) RGE núm. 943/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a titularitat autonòmica del Port de Maó.
1361

I) RGE núm. 944/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a aplicació de la responsabilitat fiscal en
la nova Llei de finançament dels consells insulars. 1361

J) RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública. 1362

K) RGE núm. 953/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a descomptes per a residents
extracomunitaris. 1363

L) RGE núm. 1006/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de Rafel Nadal i la resta d'esportistes espanyols.
1363

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4454/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a  convenis amb els principals
majoristes de viatges. 1364

B) A les preguntes RGE núm. 4517 i 4522/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a eliminació de
residus carnis (I i II). 1364

C) A la Pregunta RGE núm. 4744/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Delegació Territorial del
Govern. 1364

D) A la Pregunta RGE núm. 4799/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla nacional de protecció
del patrimoni subaquàtic espanyol. 1364

E) A les preguntes RGE núm. 4800/11 a 4802/11 i 4804/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives
a abandonament prematur i fracàs escolar (I a IV). 1364

F) A les preguntes RGE núm. 4822/11 i 4825/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressupost
2012. 1365

G) A les Preguntes RGE núm. 4823/11, 4824/11, 4831/11, 4836/11 i 4847/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a pressupost 2012 (LXXV, LXXVII, LIX, LV i LI). 1365

H) A la Pregunta RGE núm. 4843/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLVII).
1365

I) A la Pregunta RGE núm. 4861/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXXVI).
1365

J) A la Pregunta RGE núm. 4867/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXX).
1365

K) A la Pregunta RGE núm. 4868/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XXXI).
1365

L) A la Pregunta RGE núm. 4881/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XI).
1366

M) A la Pregunta RGE núm. 4882/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (X).
1366

N) A la Pregunta RGE núm. 4883/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (IX).
1366
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O) A la Pregunta RGE núm. 4884/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (VIII).
1366

P) A la Pregunta RGE núm. 4885/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XII).
1366

Q) A la Pregunta RGE núm. 4886/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XIII).
1367

R) A la Pregunta RGE núm. 4889/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (VI).
1367

S) A la Pregunta RGE núm. 4891/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (VII).
1367

T) A la Pregunta RGE núm. 4962/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa sanitària
generada pels turistes. 1367

U) A la Pregunta RGE núm. 4970/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa farmacèutica.
1367

V) A la Pregunta RGE núm. 4973/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans (VI). 1368

X) A la Pregunta RGE núm. 4976/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sant i òrgans (II). 1368

Y) A la Pregunta RGE núm. 4977/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans. 1368

Z) A la Pregunta RGE núm. 4978/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans (III). 1368

AA) A la Pregunta RGE núm. 4979/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (VI). 1369

AB) A la Pregunta RGE núm. 4980/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans (IV). 1369

AC) A la Pregunta RGE núm. 4981/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans (V). 1369

AD) A la Pregunta RGE núm. 4982/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (II). 1369

AE) A la Pregunta RGE núm. 4983/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (III). 1369

AF) A la Pregunta RGE núm. 4984/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (I). 1369

AG) A la Pregunta RGE núm. 4985/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (IV). 1370

AH) A la Pregunta RGE núm. 4986/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a coordinació
municipal de Salut (V). 1370

AI) A la Pregunta RGE núm. 5000/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament d'ordenació de
l'activitat comercial de les Illes Balears. 1370

AJ) A la Pregunta RGE núm. 5002/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a regulació del comerç ambulant.
1370



1334 BOPIB núm. 34 -  24 de febrer de 2012

AK) A les preguntes RGE núm. 5005/11 i 5006/11, presentades per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ajudes als
productors de patata (I i II). 1371

AL) A la Pregunta RGE núm. 5012/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a motivació del viatge de la DG
de Cultura a Menorca. 1371

AM) A la Pregunta RGE núm. 5014/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a planificació de reunions i
entrevistes solAlicitades. 1371

AN) A la Pregunta RGE núm. 5015/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a peticions de reunió a la DG
de Cultura per entitats de Menorca. 1371

AO) A la Pregunta RGE núm. 5030/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a president del Consell
Escolar de les Illes Balears. 1371

AP) A la Pregunta RGE núm. 5706/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a modificació del
calendari escolar (I). 1372

AQ) A la Pregunta RGE núm. 5708/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a modificació del
calendari escolar (II). 1372

AR) A la Pregunta RGE núm. 5709/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a modificació del
calendari escolar (III). 1372

AS) A la Pregunta RGE núm. 5712/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a plantes dessaladores.
1372

AT) A les Preguntes RGE núm. 5714/11 i 5713/11, presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consell
Regulador de la Producció Agrària (I i II). 1372

AU) A la Pregunta RGE núm. 5748/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a funcions,
retribucions i base legal de la Secretaria General Adjunta. 1373

AV) A la Pregunta RGE núm. 5749/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a funcions,
retribucions i base legal de la Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial. 1373

AX) A la Pregunta RGE núm. 5817/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llocs d'interès comunitari (LIC)
de les Illes Balears (II). 1373

AY) A la Pregunta RGE núm. 5822/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llocs d'interès comunitari (LIC)
de les Illes Balears. 1373

AZ) A la Pregunta RGE núm. 5824/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a noves urbanitzacions
al litoral. 1374

BA) A la Pregunta RGE núm. 5825/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pantalans a
Portocolom. 1374

BB) A la Pregunta RGE núm. 5827/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consorci esportiu de Ciutadella
(II). 1374

BC) A la Pregunta RGE núm. 5828/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consorci esportiu de
Ciutadella. 1374

BD) A la Pregunta RGE núm. 5837/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a races autòctones.
1374

BE) A la Pregunta RGE núm. 5838/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagament al sector primari.
1375

BF) A la Pregunta RGE núm. 5839/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cooperatives agrícoles.
1375
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BG) A la Pregunta RGE núm. 5840/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agricultura ecològica.
1375

BH) A la Pregunta RGE núm. 5841/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a organitzacions professionals
agràries. 1375

BI) A la Pregunta RGE núm. 5846/11, presentada per l'Hble Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a manteniment
del metro. 1375

BJ) A la Pregunta RGE núm. 5891/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer d'immobles de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 1376

BK) A la Pregunta RGE núm. 5895/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer d'immobles
de la Conselleria de Turisme i Esports. 1376

BL) A la Pregunta RGE núm. 5896/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer d'immobles de
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 1376

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 856/12 per la RGE núm. 1007/12.
1376

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 124/12. 1376

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012. 1377
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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
14 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 700/12, relativa a política sociosanitària, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, RGE
núm. 823/12, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a garantir la prestació sanitària del dret
d’interrupció voluntària de l’embaràs segons determinen la Llei
2/2010 i el RD 835/2010.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a practicar una política de diàleg, consens i
enteniment amb els professionals sanitaris de l’IBSALUT."

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3164/11,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a política educativa del Govern.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael A. Bosch
i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Alorda i
Vilarrubias i Bosch i Sans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 745/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Fórmula 1. (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 Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 750/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients resolts per la
Comissió Balear de Medi Ambient. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 752/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de personal d'alta
direcció a l'IDI. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 757/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estatus jurídic de la llengua
catalana. (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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 758/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a carretera inacabada. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 759/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a connexions aèries internacionals. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 747/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni per a l'execució de les
obres del Port de Ciutadella. (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 22 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 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 748/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plecs de condicions que regiran
la contractació de l'explotació del Palau de Congressos. (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 22 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 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 751/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació de l'acció exterior
en relació amb la Unió Europea. (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 Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 753/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de l'operatiu
davant de fenòmens meteorològics adversos. (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'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 760/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a proposta de declaració
d'obligacions de servei públic. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 749/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes agràries i ramaderes.
(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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 754/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla joventut en acció 2012.
(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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 755/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió de la Mesa dels transport
aeri. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 756/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del conseller
d'Administracions Públiques amb el ministre de Justícia.
(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'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 761/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs. (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 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 746/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
reunió amb els agents socials. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer
de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 762/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a assistència sanitària als
ciutadans de les Illes. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer de 2012, rebutjà els Punts 2 a 7, 9 i 10 de la Moció
RGE núm. 700/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política sociosanitària. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4631/11, de modificació de l'article 5 de la Llei 4/2010,
de 6 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió
a les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de febrer de 2012, després del debat corresponent, no prengué
en consideració, per 19 vots a favor, 34 en contra i 5
abstencions, la proposició de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Socialista, publicada al BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5751/11, relativa a compromís de la CAIB en la lluita
contra el canvi climàtic, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"• El Parlament de les Illes Balears recorda la importància

que té la lluita contra el canvi climàtic tant per al conjunt del
planeta, com especialment per a la nostra comunitat, com a
realitat insular especialment vulnerable a les conseqüències de
l’escalfament global.

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

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

A la seu del Parlament, 15 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
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Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
128/12, relativa a institució de la Setmana Ramon Llull, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a instaurar la "Setmana Ramon Llull", aprofitant totes
les actuacions que ja es fan des de les diferents institucions
entorn de la figura de Ramon Llull, i a posar especial esment en
la commemoració dels 700 anys de la mort del nostre ilAlustre
pensador.”

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 769/12, de l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informatius de la televisió pública. (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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 la gestió actual
d'IB3. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestaren a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB, i el
Sr. Subdirector de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 798/12, de l'Hble.
Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència en relació a IB3 Ràdio. (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8007/12, 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 fixats per
FORTA. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestaren a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB, i el
Sr. Subdirector de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 801/12, de l'Hble.
Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta diferenciada del canal
autonòmic. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestaren a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB, i el
Sr. Subdirector de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 804/12, de l'Hble.
Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades d'audiència a IB3. (BOPIB núm. 33, de
17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
febrer de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència, en funcions de director general de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  4338/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments protegits
per a colAlectius especialment vulnerables (BOPIB núm. 21,
d'11 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, rebutjà els Punts 3, 4, 8 i 9 de la Proposició no de llei
RGE núm.  5751/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a compromís de la CAIB en la lluita
contra el canvi climàtic. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 15 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  4612/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Delegació territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera. (BOPIB núm. 23, de
25 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  165/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconstrucció dels
marges de la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 23/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
descartar la creació d'un port esportiu a Sant Elm. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 119/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a macroampliació del moll de Son Serra de Marina. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 454/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inclusió en els pressuposts de
la CAIB per a l'exercici de 2012 de la construcció del segon
institut de Marratxí. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre el Projecte
ib-salut 2020, promoció de la salut (RGE núm. 5704/11).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de febrer de 2012, tengué lloc la compareixença
de la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui,
acompanyada del director general de Servei de Salut i de la cap
de Gabinet de Presidència, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada dels punts 2 i 5 de la Proposició no de llei RGE

núm. 5751/11.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de
2012, es retiraren els punts 2 i 5 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compromís de la CAIB en la lluita
contra el canvi climàtic (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 5086/11, relatiu a la

recaptació de la presència de la consellera de Salut, Família
i Benestar Social.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de febrer de 2012, es procedí a la votació de
l'escrit esmentat, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relatiu a la recaptació de la presència de la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social davant aquesta
comissió per informar sobre el Projecte ib-salut, promoció de la
salut, i fou rebutjat per 5 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



1344 BOPIB núm. 34 -  24 de febrer de 2012

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 453/12.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2012,
s'ajornà la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de segona
oportunitat per a joves de 16 a 30 anys, publicada al BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 995/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3164/11, relativa a política educativa del Govern. (Mesa de 22
de febrer de 2012).

Palma, a 22 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  PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 3164/11, relativa a política educativa
del Govern, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper de l’escola
en la cohesió social i en la normalització de la llengua catalana.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar els projectes lingüístics dels centres, el paper
central de la llengua pròpia en l’ensenyament i l’autoritat de la
Universitat com a institució oficial consultiva en matèria
lingüística.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar al dia els pagaments per a les despeses
ordinàries dels centres educatius, les ajudes al transport, als
menjadors escolars, als llibres de text, als concerts i, en general,
un calendari de pagaments per satisfer els deutes de la
conselleria i normalitzar la situació dels proveïdors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un pacte per l’educació consensuat a partir
de les aportacions de la comunitat educativa i dels experts, sense
prejudicis partidistes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en la millora del sistema de finançament que
permeti destinar a l’educació el 6% del PIB.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que les retallades
pressupostàries no només no ajuden a resoldre els problemes
estructurals de l’educació, sinó que els agreugen i en creen de
nous. Per això demana al Govern una rectificació en unes
polítiques que pretenen sortir de la crisi només a base de retallar
despesa pública i, en concret, que millori la despesa educativa.

El Parlament de les Illes Balears constata que l’educació no
pot suportar una retallada de 120 milions anuals que és la
diferència entre la despesa liquidada el 2010 i el pressupost de
2012.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els programes de suport i de reforç educatiu
als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge, i a no minvar
les plantilles (inclòs el personal de suport) a fi de millorar
l’equitat, la inclusió i la qualitat del sistema educatiu, dant
compliment a les exigències estatutàries i a la Convenció de
NNUU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

7. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca social del
personal docent de les Illes Balears i insta el Govern de les Illes
Balears a prestigiar la seva feina, a mantenir les plantilles dels
darrers anys (descartant reduccions de personal) per no
empitjorar la qualitat de l'educació i l'atenció a l'alumnat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar oferta pública anual i a negociar davant el
Govern de l’Estat que elimini la prohibició de reposar efectius.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no reduir els programes de formació contínua, ni el
suport a les aportacions dels docents (en l’elaboració de material
didàctic, per exemple).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la dotació per a inversions en equipaments
docents a fi de fer possible complir els compromisos adquirits
i les exigències dels mapes escolars.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el suport als serveis complementaris:
escoles matineres, menjadors escolars, transport escolar,
activitats extraescolars, etc..., així com també les activitats de
formació i participació de les famílies que milloren la
colAlaboració entre famílies i centres educatius.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a un major suport i reconeixement a les APIMA.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar el suport dels ajuntaments en les tasques
educatives, a mantenir les línies d’ajut i a assumir les
competències que li corresponen.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar el suport a les seccions europees, a satisfer
els deutes pendents i a garantir la plena capacitació de l’alumnat
en llengua anglesa.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprometre’s en l’excelAlència en la tasca educativa
i a fomentar la participació de tota la societat en l’educació, a
evitar la crispació i les polèmiques sobreres, tot considerant
l’alumnat com el centre del sistema educatiu.

Palma, a 17 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 831/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a reserva de la biosfera. (Mesa de
22 de febrer de 2012).

RGE núm. 832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a reserva de la biosfera (II). (Mesa
de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a obres de reforma de Can Saura
a Ciutadella. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 837/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a campanya sísmica del Golf de
Lleó. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 847/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
agràries. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 848/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
agràries (I). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 849/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
agràries (II). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 880/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat ACT. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 881/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal no renovat. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
previst per al 2011. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 883/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
del Govern sobre infància i adolescència. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 884/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitats i recursos destinats a la infància. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 885/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
envelliment de la població de les Illes Balears. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 886/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a finques públiques. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 887/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a horaris per visitar Son Real. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 888/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turisme cultural com a producte turístic. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 889/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a eradicació del "becut vermell". (Mesa de 22 de febrer de
2012).

RGE núm. 890/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtio
mitjana actual de batxillerat. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
d'escolarització. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
material sanitari comprat (I). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 893/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
material sanitari comprat (II). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 894/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
material sanitari comprat (III). (Mesa de 22 de febrer de 2012).
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RGE núm. 895/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
material sanitari comprat (IV). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 896/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de reciclatge de llibres de text. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 897/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de reciclatge de llibres de text (I). (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 898/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
existents i amortitzades. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 899/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
material sanitari comprat. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 942/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Pla de suport a la lectura i
l'escriptura (II). (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa al documental del mes.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 947/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Pla de suport a la lectura i
l'escriptura. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 967/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a nombre de personal d'infermeria
a Menorca. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 968/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a nombre de personal d'infermeria
el febrer. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines aportacions econòmiques fa el Govern de les Illes
Balears a Menorca per tal de promoure i complir els
compromisos d'aquesta com a Reserva de la Biosfera?

Palma, a 13 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

De quina forma té en compte el Govern de les Illes Balears
la particular especificitat de Menorca com a Reserva de la
Biosfera?

Palma, a 13 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quins són els motius perquè el Govern de les Illes Balears
hagi deixat de pagar les obres de la reforma de Can Saura, a
Ciutadella?

Palma, a 13 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 repercussions creu el Govern que pot tenir la
campanya sísmica del Golf de Lleó i les possibles explotacions
petrolíferes posteriors per a les zones marines i la costa de
Menorca?

Palma, a 13 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat han abonat des de la conselleria en concepte
d'ajudes agràries i ramaderes entre octubre 2011 i gener 2012?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els perceptors de les ajudes agràries i
ramaderes abonades fins al moment per la seva conselleria?,
indicant nom del perceptor i quantitat rebuda.

Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quantes convocatòries d'ajudes de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del 2011 han anulAlat
des que han assumit la responsabilitat de govern?, indicant nom
de la convocatòria i BOIB en què es va publicar.

Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de personal contractat ACT (acumulació de
tasques), al qual no se li ha renovat el contracte des del seu
acabament des d'agost de 2011 a l'àrea de salut de Menorca.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de personal amb qualsevol tipus de contracte que
l'ha finalitzat i que no s'ha renovat, especificant si la plaça s'ha
cobert o no, des del mes d'agost de 2011. Indicau el lloc de
treball a l'àrea sanitària de Menorca.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El dèficit que preveu el Govern per al 2011 del 2,7% inclou
la UIB i els ens del sector públic instrumental?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la planificació que tenen prevista amb relació a les
accions del Govern sobre infància i adolescència?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el mapa de necessitats i recursos destinats a la
infància?
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Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són la planificació i les accions que ha previst la
conselleria per afrontar l'envelliment de la població de les Illes
Balears?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Quines finques públiques gestiona la Conselleria de Turisme
i Esports, directament o mitjançant entitats que en depenen?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Quin és l'horari, per mesos, que hi ha establert per visitar
Son Real?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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 escrita.

Pensa el Govern impulsar el turisme cultural com a producte
turístic?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins recursos té previst dedicar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a l'eradicació del "becut
vermell"?

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ràtio mitjana actual de batxillerat als centres
concertats de les Illes Balears?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins seran els criteris d'escolarització d'alumnat que
aplicarà la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per al
curs 2012-2013?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin sistema de compra s'ha utilitzat per a l'adquisició de
material sanitari del capítol 6 a l'Hospital Mateu Orfila des de
l'1 de juliol al 31 de desembre de 2011?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha costat la compra de material sanitari del capítol 6 a
l'Hospital Mateu Orfila des de l'1 de juliol de 2011 al 31 de
desembre de 2012?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de material sanitari de capítol 6 comprat de primera
mà entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2011.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de material sanitari del capítol 6 comprat de segona
mà entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2011.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà el pressupost real que hauran tingut per al
programa de reciclatge de llibres de text a les escoles de
primària de les Illes Balears el curs 2011-2012?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Quins centres de primària s'han acollit al programa de
reciclatge de llibres de text a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera el curs 2011-2012?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Places existents i amortitzades a l'àrea de salut de Menorca
des d'agost de 2011 fins a l'actualitat. Especificau llocs de feina.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Quin material sanitari del capítol 6 s'ha comprat a l'Hospital
Mateu Orfila entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2011?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quantes persones (segmentat per illes) estan afectades pel
retard en la signatura dels convenis amb la Fundació Universitat
i els pagaments de les mensualitats dels mestres becaris que
duen a terme el Pla de suport a la lectura i l'escriptura a les
escoles de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quins són els nous criteris lingüístics de la iniciativa "El
documental del mes" i per quins motius s'han canviat?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

En quina situació es troben els convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que des del mes de setembre duen a terme el Pla de
suport a la lectura i l'escriptura a les escoles de les Illes Balears,
sense cap conveni-contracte que els avali ni cap pagament a
compte per la tasca desenvolupada?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A dia 1 de juliol de 2011, quin era el nombre d'infermers i
infermeres de l'Ib-salut que treballen a l'àrea de salut de
Menorca (desglossats per centres i per tipus de situació laboral)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A dia 16 de febrer de 2012, quin és el nombre d'infermers i
infermeres de l'Ib-salut que treballen a l'àrea de salut de
Menorca (desglossats per centres i per tipus de situació laboral)?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1007/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a situació en el servei d'urgències de Son
Espases. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 22
de febrer de 2012).

Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut, Família i Benestar
Social  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració li mereix a la consellera de Salut la situació
experimentada en el servei d'urgències de Son Espases aquests
darrers dies.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1191/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a alAlegacions presentades a l'avantprojecte
de llei de modificació de la Llei de funció pública. (Mesa de 22
de febrer de 2012).

RGE núm. 1192/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a decret llei d'ordenació urbanística. (Mesa
de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1193/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de l'impost de matriculació a embarcacions de
xàrter nàutic. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1194/12, de l'Hble. Sr. Diputat José Manuel
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou colAlegi a Es Mercadal. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1195/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions de la reunió de presidents de l'Euroregió del
passat 13 de febrer. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1196/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la jornada laboral dels empleats públics de
Balears. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1197/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Menorca seu mundial de la xarxa de reserves de la biosfera
illes i zones costaneres. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1198/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb el vaixell recentment encallat a Formentera.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1199/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cinquena llibertat de l'aire. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1200/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cogestió dels aeroports a les Illes Balears. (Mesa de
22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1201/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
específic del SOIB per als treballadors acomiadats d'Spanair.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1202/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions d'interès autonòmic. (Mesa de 22 de febrer de
2012).

RGE núm. 1203/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escollir llengua per al primer aprenentatge. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 1204/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retalls al sector educatiu. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1205/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
universitàries. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1206/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de 22 de febrer de
2012).

RGE núm. 1208/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunió del Sr. President amb l'oposició. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

Palma, a 22 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de les més de 12.000 alAlegacions presentades a l'avantprojecte
de modificació de la Llei de funció pública, a través de la qual
es modifica la Llei de normalització lingüística de les Illes
Balears?
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Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Per quin motiu al Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de
mesures urgents per a l'ordenació urbanística, se li diu
"sostenible"??

Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Què opina el Govern de les Illes Balears sobre la decisió de
la Comissió Europea que disposa que l'impost de matriculació
a embarcacions de xàrter nàutic ha de ser modificat per la seva
actual ilAlegalitat?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
de construir un colAlegi nou a la població d'Es Mercadal a l'illa
de Menorca?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines varen ser les conclusions a les quals es va arribar a
la reunió de presidents de l'Euroregió, a la qual va assistir el
conseller de Presidència el passat 13 de febrer a Barcelona, pel
que fa als projectes a desenvolupar, en el futur més immediat,
en el marc de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

Quines són les mesures que aplicarà el Govern de les Illes
Balears envers la modificació de la jornada laboral dels
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears respecte
que Menorca hagi estat nominada com a seu mundial de la
xarxa de reserves de la biosfera illes i zones costaneres a l'àmbit
del desenvolupament sostenible?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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.
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Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
en relació amb el vaixell que, recentment, ha encallat en un illot
proper a l'illa de Formentera?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina importància té per a la nostra comunitat autònoma
l'aplicació de la llibertat de transport extern consecutiu o
"cinquena llibertat de l'aire" proposada pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins termes va solAlicitar el conseller de Turisme i
Esports al Ministeri de Foment, en la reunió mantinguda el 24
de gener, la cogestió dels aeroports a les Illes Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 específic que es posarà en marxa des
del SOIB per atendre els treballadors acomiadats d'Spanair?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin objectiu persegueixen les declaracions d'interès
autonòmic aprovades recentment pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

Quines mesures té pensat arbitrar el Govern perquè, en
poder escollir llengua per al primer aprenentatge, no
s'estableixin guetos d'infants unilingües en castellà a les escoles
de les Illes Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Com pensa respondre el Govern a les mobilitzacions de la
comunitat educativa en contra dels retalls que s'apliquen al
sector?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
les informacions aportades pel ministre d'Educació sobre les
beques universitàries?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris tècnics seguiran els emissors de la targeta
sanitària per decidir qui en té dret i qui no?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està satisfeta la Sra. Conselleria de Salut de com s'atén la
interrupció voluntària de l'embaràs a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Por el Sr. President del Govern fer una valoració dels
resultats concrets de la reunió que va mantenir amb les forces de
l'oposició al Consolat de la Mar per arribar a acords necessaris
a les Illes Balears?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 948/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a valoració sociolingüística, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 949/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a igualtat de llengües, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 950/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a llengua dels expedients
administratius, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de funció
pública, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 952/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris toponímics, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 999/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell Social de la
Llengua Catalana, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1011/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (III), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1012/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació
insular de la costa, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de febrer de
2012).
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RGE núm. 1013/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (I), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
22 de febrer de 2012).

RGE núm. 1014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària (II), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 22 de febrer de 2012).

Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la valoració sociolingüística que fa el conseller
d'Administracions Públiques respecte de la llengua catalana?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller d'Administracions Públiques que el català,
la llengua pròpia de les Illes Balears, està en una situació, quant
al coneixement i a l'ús, d'igualtat respecte del castellà, l'altre
llengua oficial?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina llengua es tramitaran els expedients administratius
si el català deixa de ser requisit a l'administració pública?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera correcte el conseller d'Administracions Públiques
canviar substancialment una llei general i de consens, com la
Llei de normalització lingüística, a través d'una disposició
addicional d'una llei sectorial i mancada d'acord i de consulta a
la UIB i al Consell Social de la Llengua Catalana de les IB, de
funció pública?

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera correcte el conseller responsable de la funció
pública canviar els criteris toponímics a través de la modificació
d'una llei sectorial?

Palma, a 15 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quan es convocarà el Consell Social de la Llengua
Catalana?

Palma, a 17 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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?
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Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donarà una resposta afirmativa a la reclamació de
l'empresariat menorquí, que demana que la planificació insular
de la costa sigui coordinada i acordada des del consell insular?

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per 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?

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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?

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 902/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plans anticrisi. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

Palma, a 22 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.

La darrera enquesta de l'EPA indica que en el darrer
trimestre s'han incrementat fins a un 25,5% les persones que en
situació d'atur a la nostra comunitat. El nombre de famílies que
tenen tots els seus membres desocupats augmenta cada dia.
Aquesta situació és causa directa de la pobresa. Aquesta
circumstància fa que es disparin els indicadors del grau de
benestar a la nostra societat que assenyalen que una de cada
quatre persones a les Illes Balears es troba en situació de
pobresa o en risc d' exclusió social: famílies que no poden pagar
el lloguer o la hipoteca, que no poden tenir calefacció, llars on
no es pot menjar saludablement cada dia, famílies que no poden
afrontar un imprevist, ni molt manco gaudir d' unes petites
vacances; famílies que han de triar entre menjar o encalentir la
casa, entre pagar el lloguer o el menjar, i els nins i les nines són
el segment de la població més exposat a la pobresa, seguits de
les persones majors, les dones i els immigrants, és a dir, l'edat,
el gènere i l’ètnia com a factors que intensifiquen la pobresa, i
sumats a aquests milers de ciutadans sense qualificar:
treballadors en precari que no tenen ajudes socials.

Donat que és responsabilitat d'aquell que governa evitar que
la pobresa esdevengui crònica amb polítiques que millorin el
creixement econòmic; una recuperació econòmica que no s'està
aconseguint amb l'aplicació per part del Govern central i de les
comunitats autònomes d'una política d'austeritat extrema, de
retalls de les polítiques socials, de la congelació del salari
mínim, de la pujada de l'IRPF, fets que situen les classes
mitjanes, castigades per una crisi econòmica que no han
provocat, en una situació de pobresa que avui en dia ja no es pot
lligar a la mendicitat perquè cada vegada més la pobresa
s'associa amb la normalitat.

Donat que les polítiques públiques han de ser una prioritat
per abordar les desigualtats, per treballar per la cohesió social,
per posar a la persona en el centre de totes les polítiques i
actuacions que avui s' han de realitzar a nivell central,
autonòmic i local.

Donat que les polítiques econòmiques, socials, d’habitatge,
d’ocupació aplicades a la nostra comunitat pel nou equip de
govern no garanteixen el procés d'inclusió dels balears en risc
o en pobresa, ni per les anunciades mesures d' una reactivació
econòmica que no arriba sinó que empitjora, ni per la dotació,
per part de la Conselleria de Benestar Social, d'una partida
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pressupostària suficient que garanteixi la protecció social de la
població en situació de pobresa de les persones més vulnerables
de les Illes Balears.

Donat que els serveis socials dels ajuntaments no tenen
recursos per poder donar atenció a la demanda creixent d’ajudes
d’un segment de la població que no té el perfil de l’usuari
d’aquests tipus de serveis.

Tots aquests motius i la situació d'extrema gravetat que
pateixen milers de ciutadans de les Illes Balears, és el que ens
impulsa a presentar la següent 

Proposta

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar,
amb caràcter d’urgència, els plan municipals anticrisi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla conjunt amb les conselleries responsables d'ocupació,
educació, salut i habitatge perquè es defineixin objectius i
accions a desenvolupar per tal de donar solucions a les persones
que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica.

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada
Conxa Obrador i Guzman
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 838/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a igualtat de les llengües oficials,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 846/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de subvencions a companyies aèries oportunistes,
amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als clústers, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22
de febrer de 2012).

RGE núm. 904/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Hospital Mateu Orfila, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 905/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retalls en els horaris d'atenció mèdica a les unitats
sanitàries d'Es Mercadal i Sant Lluís, amb tramitació davant
la Comissió de Salut. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 925/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a tancament d'Spanair, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 22 de
febrer de 2012).

RGE núm. 938/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carretera de Son Servera a Cala Millor, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 943/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a titularitat autonòmica del Port
de Maó, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 944/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a aplicació de la responsabilitat
fiscal en la nova Llei de finançament dels consells insulars,
amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a retirada de l'avantprojecte de
llei de modificació de la Llei de funció pública, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de febrer de 2012).

RGE núm. 953/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a descomptes per a residents
extracomunitaris, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 22 de febrer de
2012).

RGE núm. 1006/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de Rafel Nadal i la resta d'esportistes
espanyols, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer de 2012).

Palma, a 22 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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

El president de les Illes Balears insisteix en la necessitat de
garantir la igualtat de les dues llengües oficials i, de fet, el
Govern justifica en aquesta igualtat el procés de modificació
que impulsa de la Llei de normalització lingüística.

L’article 3 de la Constitució estableix el deure de conèixer
la llengua castellana, no dels funcionaris, de tots els ciutadans.
Una obligació de coneixement que no es predica de la llengua
catalana a les Illes Balears.
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En realitat, el deure de coneixement només pretén que no
se’n pugui alAlegar ignorància (i això sense perjudicar drets
processals bàsics, especialment en matèria penal), i sembla una
conseqüència natural de la declaració d’una llengua com a
oficial en un territori, i, per tant, també hauria de ser d’aplicació
a la llengua catalana.

Això no obstant, si el Govern pensa que el tractament legal
actual de l’oficialitat de la llengua catalana (la llengua pròpia,
la històrica del país) atempta contra la llibertat dels ciutadans,
s’imposa promoure primer l’eliminació del deure de
coneixement del castellà, i, una vegada assolida, obrir una
reflexió sobre la Llei de normalització lingüística.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca proposa la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears declara que l’oficialitat
de la llengua catalana no ha de tenir un rang inferior al que
l’ordenament jurídic garanteix a l’oficialitat de la llengua
castellana i, en conseqüència, promourà les modificacions
normatives escaients perquè així sigui.

Segon. En el cas que el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat considerin que el deure de coneixement de les
llengües oficials vulnera la llibertat dels ciutadans, postularan
la reforma immediata de la Constitució Espanyola per eliminar
el deure de coneixement de la llengua castellana.

En cas que creguin raonable aquest deure de coneixement,
s’adoptaran les mesures normatives escaients perquè sigui
d’aplicació a la llengua catalana a les Illes Balears.

En cap cas no es promourà cap rebaixa amb l’estatut jurídic
de l’oficialitat de la llengua catalana mentre no s’hagi resolt
aquesta desigualtat essencial de tracte.

Palma, a 13 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Existeix consens polític i social a Balears respecte de la
importància del turisme a les  nostres illes com a font de
riquesa.

Són molts els aspectes que hem de cuidar i fomentar per
impulsar al màxim el turisme de qualitat. Entre ells n'hi ha un
absolutament primordial, la connectivitat.

Recentment hem sofert el lamentable tancament de
l'empresa Spanair, que tant ha afectat la nostra comunitat,
especialment les illes menors, ja que n'ha deixat algunes
pràcticament aïllades.

El buit deixat per la fallida empresa ha d'ocupar-lo, el més
aviat possible, una empresa seriosa i solvent, que assumeixi el
compromís que implica connectar l'arxipèlag, especialment en
temporada baixa.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no donar subvencions a les companyies aèries
oportunistes que apareixen i desapareixen en el panorama
aeroportuari, amb la qual cosa trenquen preus i causen greus
prejudicis a la resta de companyies amb presència estable a la
nostra comunitat autònoma.

Palma, a 13 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

En la passada legislatura i en aplicació del Pla de Ciència i
Tecnologia 2009-2012 es va impulsar la política de clústers i
agrupacions empresarials i s'aconseguí que, en colAlaboració
amb el Govern, es desenvolupassin sis clústers: CLAB (clúster
audiovisual), BIOIBAL (clúster biotecnològic), IDINAR
(clúster marítim), TURISTEC (clúster TIC en turisme), Ibiza
music clúster (clúster de la música) i Balears.t (clúster
d'Innovació tecnològica en turisme).

En la compareixença de pressuposts el conseller d'Educació
manifestà que s'havia de canviar la política de clústers sense
especificar en quin sentit.

A més, el Govern ha manifestat que no vol instalAlar les
empreses en el sistema de la subvenció.

Aquestes afirmacions demostren el desconeixement de la
política i la feina dels clústers. 

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar colAlaborant econòmicament amb els
clústers constituïts a les nostres illes, a fi que aquests puguin
donar suport a les empreses innovadores que s'agrupen al seu
entorn.

Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L’any 2007 es va dur a terme la inauguració de l’Hospital
Mateu Orfila que substituïa l’antic Hospital Verge del Toro. un
hospital en el qual el Govern de les Illes Balears va invertir
devers 58 milions d’euros i que disposa d’un servei de gran
qualitat i amb les tecnologies més avançades.

Aquest centre dóna servei a una població de referència
d’aproximadament 91.000 persones i cobertura a cinc centres de
salut i quatre unitats sanitàries. Disposa de 144 llits, consultes
externes, laboratoris, unitats de diagnòstic, cambra hiperbàrica,
centre de dia per a malalts mentals crònics, centre de dia per a
tractaments d’un dia, centre de diàlisi, etc.

L’Hospital General Mateu Orfila va arribar a ser el segon
hospital de les Illes balears més valorat pels usuaris després de
Son Llàtzer, i aquell que tenia una llista d’espera més baixa de
tota la comunitat autònoma.

No obstant això, des del començament d’aquesta legislatura
el nou govern ha pres una sèrie de decisions que fan perillar el
desenvolupament normal de l’hospital.

Mesures com que les baixes, els permisos i les vacances del
personal sanitari de l’Hospital Mateu Orfila, els centres de salut
i les unitats sanitàries de Menorca no siguin substituïdes, o que
no es renovin els contractes que han finalitzat dels especialistes
de l’Hospital Mateu Orfila, són retallades que no tenen en
compte les necessitats sanitàries de la població de la nostra illa,
sinó únicament qüestions que podríem qualificar de
dubtosament econòmiques, fet que demostra la insensibilitat del
nou govern del PP cap a les necessitats més bàsiques dels
ciutadans i ciutadanes.

Ens preocupen els retalls indiscriminats que aplica Ib-Salut
a Menorca i a les altres illes que representen una pèrdua de la
capacitat resolutiva dels centres sanitaris i una regressió de 20
anys en la qualitat assistencial.

Aquestes mesures ja han produït un important increment de
les llistes d’espera tant quirúrgiques com de consultes externes
a l’Hospital Mateu Orfila, així com la demora en les visites dels
metges de família dels centres de salut i de les unitats sanitàries
de Menorca.

Per tot això, el Grup Socialista al Parlament de les Illes
Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia en contra dels
retalls de personal i de serveis que es realitzen des del mes
d’agost de 2011 a l'Hospital Mateu Orfila, als centres de salut
i a les unitats sanitàries de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears a
substituir les baixes, els permisos i les vacances del personal
sanitari de l’Hospital Mateu Orfila, els centres de salut i les
unitats sanitàries de Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears a
restituir les places dels serveis d’especialistes de l’Hospital
Mateu Orfila els contractes de les quals no s’han renovat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears a
acabar amb la cancelAlació unilateral de contractes d’interins de
l’Hospital Mateu Orfila, alguns amb més de 20 anys
d’experiència i ocupant plaça única.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social que el catàleg de prestacions de
cadascun dels serveis de l’Hospital Mateu Orfila sigui pactat
amb els serveis corresponents.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a convocar una junta
tècnicoassistencial a l’Hospital Mateu Orfila per tal d’explicar
els canvis i les reduccions de personal i la repercussió que tenen
aquestes actuacions en l’atenció del pacients.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Aquest mes de febrer s’ha sabut que les unitats sanitàries
d'Es Mercadal i Sant Lluís reduiran les hores d’atenció als
usuaris i que de cinc dies al matí i dos capvespres a la setmana
passaran a quatre matins i un capvespre.
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A això s’uneix que no es cobreixen les absències del
personal sanitari, tant si és per cas de malaltia com de vacances
o permisos. Això significa un empirotjament de l’atenció dels
usuaris en una matèria tant delicada com és la seva salut.

A més, tot això s’ha fet sense consensuar la mesura amb els
ajuntaments respectius que tenen un conveni vigent per ocupar
o compartir espais municipals i que es fan càrrec de les despeses
de funcionament pels retards de pagament del Govern.

Per altra banda, l’actual govern del Partit Popular es va
comprometre que cada administració havia d’assumir les
competències que li eren pròpies sense que hi hagués duplicitats
competencials, cosa que es fa més important que mai quan els
ajuntaments, en aquests moments de crisi econòmica, atenen les
seves amb moltes dificultats pressupostàries.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. EL Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar social a restituir l’horari d’atenció
primària de les unitats sanitàries d'Es Mercadal i Sant Lluís a la
situació que tenien a finals de l’any 2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a reunir les comissions de seguiment
previstes a l’objecte de consensuar el funcionament de les
unitats sanitàries amb els ajuntaments d'Es Mercadal i Sant
Lluís.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a consensuar amb els ajuntaments de
les Illes Balears on hi hagi unitats sanitàries en locals
municipals un calendari de pagament de les despeses de
funcionament endarrerides.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a fer-se càrrec d’ara en endavant de
les despeses de funcionament de les unitats sanitàries de les Illes
Balears, atès que aquesta no és una competència municipal.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

El passat mes de gener, la companyia aèria Spanair va
anunciar el seu tancament, una mala notícia per a les Illes
Balears que, a més de perdre connectivitat amb l’exterior,
pateixen per segona vegada les conseqüències negatives que a
nivell laboral ja va suposar en el seu dia el trasllat de l’aerolínia
a l’aeroport d’El Prat.

De fet, són prop de 500 les treballadores i els treballadors
que directament  i indirecta (240 d'Spanair, 100 dels serveis
aeroportuaris que li prestava NewCo, i altres tants d’empreses
de catering, handling i altres associades a l’activitat de la
companyia a Balears).

Per tot això,

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
intervenir en el concurs de creditors, perquè el pagament de
salaris i liquidacions del personal d'Spanair i de les empreses
relacionades amb el tancament de l’aerolínia sigui considerat
prioritari en el procediment concursal.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
crear,  mitjançant el SOIB, en colAlaboració amb les empreses
del sector que ja varen manifestar el seu interès a la darrera
reunió de la Mesa del Transport Aeri, una borsa de treball que
faciliti la recolAlocació dels treballadors i treballadores afectats
pel tancament d'Spanair i altres companyies afectades per aquest
o altres casos similars.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a exigir responsabilitats als administradors de la
companyia Spanair per les conseqüències laborals, socials i
econòmiques del tancament de l’aerolínia, i a evitar mitjançant
els mecanismes de control oportuns que fets com aquests es
tornin a produir.

Palma, a 16 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.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial

Atès que a dia d'avui la carretera que uneix Son Servera i
Cala Millor es troba tallada per les obres que hi realitzava
l'SFM, ara paralitzades.

Atès que el nucli de Cala Millor és un important centre
turístic de Mallorca i que la situació actual de la carretera
esmentada causa un greu perjudici tant als residents del
municipi com als visitants.
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Atès que aquesta imatge perjudica una important destinació
turística.

Atès que l'Ajuntament de Son Servera ha solAlicitat una
solució per part del Govern de les Illes Balears, que fins ara no
s'ha donat, així com comerciants, empresaris turístics i totes les
formacions polítiques serverines.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre de forma urgent, i sempre abans de l'inici de
la temporada turística, la problemàtica dels 100 metres de
carretera de Son Servera a Cala Millor tallats per les obres que
hi executava l'SFM.

Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Menorca, després de molts esforços i anys de
reivindicacions, té una planificació territorial a nivell d'illa (el
Pla Territorial Insular), però les qüestions relacionades amb la
mar i la costa encara no tenen visió insular.

Durant els anys 2010 i 2011 el Consell Insular de Menorca
va fer les primeres passes per redactar un pla insular de la costa
que ordenàs i planificàs de forma global i integral la gestió de
tota la vorera de l'illa.

Una de les grans dificultats en aquesta visió i gestió global
de l'illa és la dispersió administrativa i de presa de decisions. A
la costa de Menorca intervenen tres organismes: Autoritat
Portuària, Ports de Balears i Demarcació de Costes.

Les competències per ordenar els espais portuaris i les
infraestructures nàutiques estan repartides entre diverses
administracions, i cadascuna planifica pel seu compte, sense
tenir present que aquesta illa és un territori massa petit com per
ordenar-lo sense una visió de conjunt.

El Port de Maó és gestionat per Autoritat Portuària, que
depèn del Ministeri de Foment, i els ports de Ciutadella i
Fornells, que són de competència autonòmica, són gestionats
per Ports de Balears.

La tercera administració a considerar és Demarcació de
Costes, que depèn del Ministeri de Medi Ambient; a més d'una
part del Port de Fornells, també té sota la seva competència tota
la resta de costa de l'illa.

Per altra banda, amb la construcció del dic de Son Blanc a
Ciutadella es fa més necessària que mai una visió d'illa per
donar coherència i màxim rendiment a totes les infraestructures
i instalAlacions dels ports de Maó i Ciutadella.

Una altra consideració important que afecta el Port de Maó
és la necessitat que el port tengui una gestió integrada en el si de
la ciutat, com a element dinamitzador i centre de gravitació del
nucli urbà.

Per tal d'avançar en la gestió integral de la costa de Menorca
i en la integració del Port de Maó en el projecte de ciutat, és
imprescindible que el port de ponent sigui de titularitat
autonòmica.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Mes per Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el Port de Maó deixi de ser un port classificat d'interès
general i passi a ser de titularitat autonòmica.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Una vegada iniciades les designacions dels vocals de la
Comissió tècnica i de la Comissió mixta Govern de les Illes
Balears-consells insulars per al traspàs de les funcions i els
serveis de les competències pròpies descrites a l'Estatut
d'Autonomia.

Una vegada que el Govern de les Illes Balears es
compromet, a través de la Llei de pressuposts de la comunitat
autònoma de 2012, a establir durant l'any vigent "una nova
regulació del sistema de finançament dels consells insulars
previst a la Llei 2/2001, de 3 d'abril, del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars" (disposició addicional
dinovena).

Atesa la nova configuració de l'arquitectura institucional de
la comunitat autònoma i de la nova distribució de competències
i de capacitat normativa.
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I atesos els principis que l'Estatut d'Autonomia de 2007
consagra quant al finançament dels consells insulars als articles
137 i 138:

"Article 137
1. Les hisendes dels consells insulars es regeixen pels
principis d'autonomia financera, suficiència de recursos,
equitat i responsabilitat fiscal.

El Govern de les Illes Balears vetlla pel compliment
d'aquests principis,....”
4. Es garanteixen als consells insulars els recursos suficients
per fer front a les competències pròpies, atribuïdes
expressament com a tals en el present Estatut o a aquelles
que els siguin transferides o delegades. Tota nova atribució
de competències ha d’anar acompanyada de l’assignació
dels recursos suplementaris necessaris per finançar-les
correctament, de manera que es tengui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis transferits. El
compliment d’aquest principi és una condició essencial
perquè entri en vigor la transferència o delegació de la
competència. A aquest efecte, es poden establir diverses
formes de finançament, inclosa la participació en els
recursos de la hisenda de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears o, si n’és el cas, de l’Estat, en proporció a les
competències autonòmiques que hagin estat transferides o
delegades.”

"Article 138
Recursos dels consells insulars
1. Mitjançant una llei del Parlament es regularà el règim de
finançament dels consells insulars fonamentat en els
principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació,
que en cap cas no podrà suposar una disminució dels
recursos obtinguts fins aleshores i que establirà els
mecanismes de participació en les millores de finançament
de la comunitat en proporció a les competències pròpies,
transferides o delegades.”

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la Comissió mixta Govern de les Illes
Balears-consells insulars incorpori els principis d'autonomia
financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal
en la definició d'una nova llei de finançament dels consells
insulars, especialment d'aquest darrer -responsabilitat fiscal- que
no formava part de la Llei 2/2002.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament
amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial. També estableix
que les institucions de les Illes Balears han de prendre les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

Per fer efectiu aquest mandat la comunitat autònoma de les
Illes Balears disposa d'una llei de normalització lingüística que
té com un dels seus màxims valors l'esperit del consens assolit
en el si de la societat civil i de les formacions polítiques, llei que
té entre el seus objectius (article 1.2) “Fer efectiu l'ús progressiu
i normal de la llengua catalana en l'àmbit oficial i
administratiu”.

En el pròleg de l'esmentada llei es deixa clara constància del
context legal de la nostra llengua: “La llengua catalana i la
llengua castellana són totes dues llengües oficials de la
comunitat autònoma, amb el mateix rang, si bé de naturalesa
diferent: l'oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut
de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la primacia de
cada llengua en el seu territori històric. L'oficialitat del castellà,
establerta per la Constitució a tot l'Estat, es basa en un estatut
personal, a fi d'emparar els drets lingüístics dels ciutadans,
encara que la seva llengua no sigui la pròpia del territori.

D'acord, doncs, amb aquest marc legal la comunitat
autònoma té el dret i el deure d'acabar amb la situació
d'anormalitat sociolingüística i es compromet a regular l'ús de
la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears, i
del castellà com a llengua oficial de tot l'Estat. És així que haurà
de garantir els drets lingüístics i farà possible que tothom
conegui les dues llengües, precisament, per poder fer efectius
aquells drets.”

Per fer efectiu tot això i per continuar amb la tasca molt
necessària segons tots els estudis sociolingüístics per tal que la
llengua catalana vagi assolint un ús i un coneixement normal, el
Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar l'avantprojecte de modificació de la Llei de
funció pública que modifica a través d'una disposició addicional
la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears.

Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Des del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i
Més per Menorca considerem que tots els ciutadans i ciutadanes
amb permís de residència a la comunitat autònoma han de tenir
dret a poder gaudir dels descomptes en el transport aeri i
marítim, sense discriminació pel seu origen extracomunitari.

La Directiva comunitària 2003/109/EC de 25 de novembre
estableix que "els nacionals de tercers països residents de llarga
durada, han de rebre idèntic tractament que els ciutadans
d’estats membres en un ample ventall econòmic i social".

El Reial Decret 178/2003 estableix el drets dels immigrants
extracomunitaris amb permís de residència a residir i circular
lliurement per l’Estat.

Els ciutadans extracomunitaris residents a la comunitat
autònoma són obligats a pagar els seus imposts a l’igual que els
nascuts a la pròpia comunitat: IVA per adquisició de productes;
IRPF si tenen rendes del treball, realitzar la declaració de la
renda si tenen l’obligació de fer-la segons els seus ingressos
anuals; imposts de circulació si tenen cotxe; IBI si tenen
immoble propi…

En canvi, a un dels beneficis del pagament d’aquests
imposts, que és el descompte en el transport aeri i marítim per
compensar la insularitat i el seu sobrecost per viatjar, no hi
tenen dret, amb la qual cosa es produeix de fet una situació
discriminatòria amb els que compleixen el seus deures
impositius.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca proposa la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a prendre les mesures adients per tal que els residents
extracomunitaris a les Illes Balears es puguin beneficiar dels
mateixos descomptes en el transport aeri i marítim que la resta
de residents de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 15 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.

L)
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.

El tennista mallorquí Rafael Nadal i destacats esportistes
d'alt nivell han estat recentment parodiats i ridiculitzats per una
cadena privada de televisió francesa que els relaciona
directament amb la practica del dopatge.

Aquest succés, que afecta la dignitat de l'esportista,
compromet la seva reputació i posa en qüestió la seva
professionalitat, ha despertat un sentiment de repulsa
generalitzat al nostre país i, en particular, a la nostra comunitat
autònoma.

El mateix Rafael Nadal ha expressat la necessitat que siguin
les institucions públiques les que defensin l'honorabilitat dels
esportistes. "Les institucions són les que ens han de defensar,
perquè no és una campanya contra Rafa Nadal, sinó contra
Espanya i els seus esportistes", va manifestar el tennista
mallorquí poc temps després de conèixer la notícia.

El Govern d'Espanya, a través del Ministeri de Cultura, i
diferents federacions esportives afectades han traslladat a les
autoritats franceses el seu malestar i el sentiment colAlectiu
d'indignació que ha generat en el nostre país el programa
televisiu Les Guignols.

La trajectòria, els èxits esportius i el reconeixement mundial
del tennista mallorquí s'han associat sempre al seu lloc d'origen,
Manacor, les Illes Balears i Espanya.

El Parlament de les Illes Balears no pot romandre aliè a les
burles i als escarnis dels quals ha estat objecte Rafael Nadal i ha
de pronunciar-se en defensa de l'esportista, no només en
reconeixement a la promoció exterior que la seva activitat
professional reporta per a la nostra comunitat, sinó també en
defensa de l’esperit esportiu i els valors de sacrifici,
perseverança, superació i humilitat que ell i la resta d'esportistes
afectats encarnen.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet a la
consideració de la Comissió d'Educació, Cultura i Esports la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les insinuacions
de dopatge abocades sobre el tennista Rafael Nadal i la resta
d'esportistes espanyols afectats, i manifesta la seva solidaritat
enfront d'aquests atacs dirigits a comprometre la seva
honorabilitat i professionalitat, promoguts per una cadena de
televisió francesa.

2. El Parlament dels Illes Balears reconeix en Rafael Nadal i en
la resta d'esportistes espanyols afectats, els valors de la
superació, la humilitat, la perseverança, el sacrifici i la
competitivitat.
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Palma, a 15 de febrer de 2012.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4454/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a  convenis amb els
principals majoristes de viatges. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Quines conseqüències tendrà sobre els principals mercats
emissors la decisió de no complir els convenis amb els
principals majoristes de viatges?

A dia d'avui no s'ha incomplert, ni es té previst incomplir
cap conveni amb els principals majoristes de viatges.

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

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 4517 i 4522/11, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a eliminació
de residus carnis (I i II). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre,
de 2011).

Quin sistema empra i quins contractes ha subscrit
actualment la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per procedir a l'eliminació de residus carnis?

Cap. L'eliminació és competència de qui els produeix, en
aquest cas dels escorxadors.

Palma, 15 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4744/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Delegació
Territorial del Govern. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de
2011).

Quin és el motiu pel qual s'ha creat una delegació
territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera?

La creació d'una Delegació Territorial del Govern de les
Illes Balears a Formentera respon a l'objectiu d'apropar
l'administració autonòmica als ciutadans de l'illa de Formentera
i a la necessitat de millorar la situació en què es troben a l'illa,
derivada del fet de la doble insularitat. En aquest sentit, l'article
3 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de la comunitat autònoma com a fet

diferencial i mereixedor d'una protecció especial. Així mateix,
aquest precepte insta els poders públics a adoptar les mesures
necessàries per evitar que el fet diferencial de la insularitat
derivi en desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus. en
conseqüència, amb la creació d'aquest òrgan administratiu, es
pretén adoptar una d'aquestes mesures, a les que fa referència la
reforma de l'Estatut d'Autonomia, per tal d'afavorir una gestió
administrativa de les competències autonòmiques més àgil,
eficaç i eficient.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4799/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla nacional
de protecció del patrimoni subaquàtic espanyol. (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre de 2011).

En quin estat es troba l'aplicació a les Illes Balears del Pla
nacional de protecció del patrimoni cultural subaquàtic
espanyol?

Dia 3 de desembre de 2010 la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears va signar un conveni de
colAlaboració  amb el Ministeri de Cultura per al
desenvolupament del Pla nacional de protecció del patrimoni
subaquàtic.

Com que l'objectiu prioritari d'aquest conveni era la redacció
de cartes arqueològiques, i atès que les competències en matèria
de patrimoni corresponen als consells insulars, la Conselleria
d'Educació i Cultura va signar un altre conveni amb el Consell
Insular de Menorca el dia 17 de maig de 2011, amb l'objecte
d'aportar crèdit per a l'elaboració de la carta arqueològica de
l'illa de Menorca, així com per a accions de conservació,
protecció, restauració i difusió d'aquest patrimoni arqueològic
subaquàtic.

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 4800/11 a 4802/11 i 4804/11,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a abandonament prematur i fracàs escolar (I a IV).
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

A quins centres educatius de l'illa d'Eivissa, de la de
Menorca, de la de Mallorca i de la de Formentera la
Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, ha
implantat mesures per prevenir l'abandonament prematur i el
fracàs escolar durant el curs 2011-2012?

Tots els centres de l'illa d'Eivissa, tant a primària com a
secundària, tenen recursos per atendre la diversitat i les
necessitats educatives de l'alumnat; ja sigui amb mestres AD,
PT o AL. A més, els centres disposen de l'ajut dels equips
d'orientació educativa i psicopedagògica. La Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats també posa a disposició
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d'escoles i pares un seguit de programes des de les diferents
direccions generals i entitats per lluitar contra l'abandonament
prematur i el fracàs escolar.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A les preguntes RGE núm. 4822/11 i 4825/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
pressupost 2012. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Amb el pressupost que té consignat als pressupostos del
2012, de capítol I, quantes places augmentarà de noves
infermeres a GESMA? I de nous metges especialistes?

GESMA no augmentarà cap plaça.

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 4823/11, 4824/11, 4831/11,
4836/11 i 4847/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, relatives a pressupost 2012 (LXXV, LXXVII,
LIX, LV i LI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quantes places augmentarà de noves infermeres i de nous
metges especialistes a l'Hospital Mateu Orfila? Quantes places
augmentarà de noves infermeres i de nous pediatres d'atenció
primària a Menorca? Quantes places augmentarà de nous
metges de família a Menorca?

Cap plaça.

Palma, 12 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4843/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de
l'òrgan institucional de la Defensora dels Usuaris de la Sanitat
Pública?

Cost Defensora: 81.406,56 euros.
Altre personal: 96.495,14 euros.
Total capítol 1: 177.901,70 euros.

Lloguer local: 18.526,00 euros.
Altres despeses: 10.000,00 euros.
Total capítol 2: 28.526,00 euros.

Total general:             206.427,70 euros.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4861/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXVI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al
Pla d'usos de l'antic Hospital Verge del Toro?

Als pressuposts generals de l'ib-salut per al 2012
corresponents a l'Àrea de Salut de Menorca no hi ha consignat
pressuposts l'any 2012 per al Pla d'usos de l'antic Hospital
Verge del Toro.

Palma, 12 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4867/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
ampliar el centre de salut de Canal Salat, a Ciutadella?

Als pressuposts generals de l'ib-salut per al 2012
corresponents a l'Àrea de Salut de Menorca no hi ha consignat
pressuposts per ampliar el centre de salut Canal Salat, a
Ciutadella.

Palma, 12 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4868/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
construir el nou centre de salut d'Alaior?

Als pressuposts generals de l'ib-salut per al 2012
corresponents a l'Àrea de Salut de Menorca no hi ha consignat
pressuposts per construir el nou centre de salut d'Alaior.

Palma, 12 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4881/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressupostos del 2012 per
desenvolupar l'estratègia de la diabetis?

L'estratègia de diabetis, al igual que la resta d'estratègies en
salut, no tenen definida una partida específica als pressupostos.
Les estratègies en si són línies prioritàries d'actuació per a la
conselleria a desenvolupar amb els recursos de què disposem.
Durant els darrers anys s'han destinat, des del Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat, via subvenció, fons finalistes
per desenvolupar algunes de les estratègies el Sistema Nacional
de Salut. Amb aquests fons finalistes es desenvolupen projectes
presentats per la nostra comunitat autònoma i autoritzats pel
Ministeri, generant-se el crèdit a posteriori. No podem saber en
l'actualitat quins fons poden arribar des del Ministeri en aquests
conceptes per a l'any 2012.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4882/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(X). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de cures palAliatives?

Les estratègies en Salut, i entre elles l'Estratègia de cures
palAliatives, no tenen definida una partida específica als
pressupostos. Les estratègies en si són línies prioritàries
d'actuació per la conselleria a desenvolupar amb els recursos de
què disposem. Durant els darrers anys s'han destinat, des del
Ministeri de Sanitat, les estratègies del Sistema Nacional de
Salut. Amb aquests fons finalistes es desenvolupen projectes
presentats per la nostra comunitat autònoma i autoritzats pel
ministeri.

Falta l'acord del Consell de Ministres per precisar-ho i
incorporar-ho als pressuposts autonòmics.

Palma, 12 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4883/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(IX). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de malaltia renal crònica?

L'estratègia de malaltia renal crònica, al igual de la resta
d'estratègies en Salut, no tenen definida una estratègia
específica als pressupostos. Les estratègies en si són línies

prioritàries d'actuació per la conselleria a desenvolupar amb els
recursos de què disposem.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4884/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(VIII). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia d'ictus?

L'estratègia d'ictus, al igual de la resta d'estratègies en Salut,
no tenen definida una partida específica als pressupostos. Les
estratègies en si són línies prioritàries d'actuació per la
conselleria a desenvolupar amb els recursos de què disposem.
Durant els darrers anys s'han destinat, des del Ministeri de
Sanitat Política Social i Igualtat, via subvenció, fons finalistes
per desenvolupar algunes de les estratègies del Sistema
Nacional de Salut. Amb aquests fons finalistes es desenvolupen
projectes presentats per la nostra comunitat autònoma i
autoritzats pel ministeri, generant-se el crèdit a posteriori. No
podem saber en l'actualitat quins fons poden arribar des del
ministeri per a aquests conceptes per a l'any 2012.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4885/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XII). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de malalties rares?

L'estratègia de malalties rares, al igual de la resta
d'estratègies en Salut, no tenen definida una partida específica
als pressupostos. Les estratègies en si són línies prioritàries
d'actuació per la conselleria a desenvolupar amb els recursos de
què disposem. Durant els darrers anys s'han destinat, des del
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, via subvenció,
fons  finalistes per desenvolupar algunes de les estratègies del
Sistema Nacional de Salut. Amb aquests fons finalistes es
desenvolupen projectes presentats per la nostra comunitat
autònoma i autoritzats pel ministeri, generant-se el crèdit a
posteriori. No podem saber en l'actualitat quins fons poden
arribar des del ministeri per a aquests conceptes per a l'any
2012.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4886/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XIII). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de salut sexual i reproductiva?

L'estratègia de salut sexual i reproductiva, al igual de la resta
d'estratègies en Salut, no tenen definida una partida específica
als pressupostos. Les estratègies en si són línies prioritàries
d'actuació per la conselleria a desenvolupar amb els recursos de
què disposem. Durant els darrers anys s'han destinat, des del
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, via subvenció,
fons finalistes per desenvolupar algunes de les estratègies del
Sistema Nacional de Salut. Amb aquests fons finalistes es
desenvolupen projectes presentats per la nostra comunitat
autònoma i autoritzats pel ministeri.

Falta l'acord del Consell de Ministres per precisar-ho i
incorporar-ho als pressuposts autonòmics.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4889/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(VI). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de malaltia pulmonar obstructiva
crònica?

L'estratègia de MPOC, al igual de la resta d'estratègies en
Salut, no tenen definida una partida específica als pressupostos.
Les estratègies en si són línies prioritàries d'actuació per la
conselleria a desenvolupar amb els recursos de què disposem.
Durant els darrers anys s'han destinat, des del Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat, via subvenció, fons finalistes
per desenvolupar algunes de les estratègies del Sistema
Nacional de Salut. Amb aquests fons finalistes es desenvolupen
projectes presentats per la nostra comunitat autònoma i
autoritzats pel ministeri, generant-se el crèdit a posteriori. No
podem saber en l'actualitat quins fons poden arribar des del
ministeri per a aquests conceptes per a l'any 2012.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4891/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(VII). (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts 2012 per
desenvolupar l'estratègia de la diabetis?

L'estratègia de diabetis, al igual de la resta d'estratègies en
Salut, no tenen definida una partida específica als pressupostos.
Les estratègies en si són línies prioritàries d'actuació per la
conselleria a desenvolupar amb els recursos de què disposem.
Durant els darrers anys s'han destinat, des del Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat, via subvenció, fons finalistes
per desenvolupar algunes de les estratègies del Sistema
Nacional de Salut. Amb aquests fons finalistes es desenvolupen
projectes presentats per la nostra comunitat autònoma i
autoritzats pel ministeri, generant-se el crèdit a posteriori. No
podem saber en l'actualitat quins fons poden arribar des del
ministeri per a aquests conceptes per a l'any 2012.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4962/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a
despesa sanitària generada pels turistes. (BOPIB núm. 24 de
2 de desembre de 2011).

Quina despesa sanitària han generat els turistes i les
turistes a la comunitat autònoma durant els mesos de gener a
setembre? (especificau-ho mes a mes).

Gener: 56.873,94; febrer: 98.112,53; març: 168,416,06;
abril: 304.757,91; maig: 492.403,77; juny: 694.121,71; juliol:
770.800,96; agost: 631.232,04; setembre: 633.003.

Total despesa: gener-setembre: 3.849.721,92 euros.

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

La relació detallada queda dipositada al Registre de la
cambra a disposició dels senyors diputades.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4970/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

Quina despesa farmacèutica s'ha produït a la comunitat
autònoma durant els mesos de gener a setembre? (especificau-
ho mes a mes).

Any 2011 Amb dietoteràpics Sense dietoteràpics (*)

Gener 17.401.432,19 17.111.908,17
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Febrer 17.042.829,67 16.730.825,93

Març 18.302.531,02 17.978.909,14

Abril 16.946.236,70 16.615.131,80

Maig 18.127.745,75 17.759,652,00

Juny 17.833.529,34 17.463.617,73

Juliol 17.315.615,26 16.973.852,14

Agost 17.694.276,21 17.326.575,64

Setembre 17.501.775,86 17.160.082,68

(*) Aquestes dades es trameten al Ministeri de Sanitat, Política
Social i Igualtat i es publiquen a la següent direcció web
http://www.msps.es/profesionales/farmacia/datos/marzo2011.
htm

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4973/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (VI).
(BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sant i òrgans, tindrà personal
assignat?

El coordinador de les activitats de promoció, potenciació i
desenvolupament de la hemodonació voluntària no té personal
assignat.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4976/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sant i òrgans (II).
(BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quina resolució,
ordre o altre document administratiu o legislatiu regula
aquesta figura?

El coordinador de les activitats de promoció, potenciació i
desenvolupament de la hemodonació voluntària està regulat al
Reial Decret 1343/2007, d'11 d'octubre, publicat al BOE núm.
262, d'1 de novembre de 2007, pel qual s'estableixen les normes
i especificacions relatives al sistema de qualitat dels centres i
serveis de transfusió: 

"Annex 1:
1. Els centres de transfusió comptaran amb el personal
suficient per dur a terme les activitats relatives a la
promoció de la donació,..."

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4977/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans. (BOPIB
núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quines funcions té
aquesta figura?

Les funcions principals del coordinador de les activitats de
promoció, potenciació i desenvolupament de la hemodonació
voluntària són:
• Realitzar les visites necessàries a les empreses públiques o

privades per potenciar la donació de sang.
• Realitzar exposicions orals divulgatives sobre la donació a

tots els àmbits (UIB, centres hospitalaris, cossos de
seguretat, etc.).

• Les pròpies del lloc de feina per tal d'aconseguir els
objectius anuals de donacions de sang a la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4978/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (III).
(BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, quina retribució
econòmica té (i la seva quantitat)?

El coordinador de les activitats de promoció, potenciació i
desenvolupament de la hemodonació voluntària té una
retribució econòmica anual bruta de 33.229,00 euros distribuïda
en catorze mensualitats.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4979/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (VI). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut, tendrà personal assignat?

No està previst en aquest moment.

Palma, 124 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4980/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (IV).
(BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la persona encarregada de la coordinació
autonòmica de donació de sang i òrgans, tindrà dedicació
exclusiva?

La clàusula vuitena del seu contracte diu:
"El treballador prestarà els seus serveis en règim de

dedicació exclusiva i no es podrà dedicar a cap altre activitat
retribuïda, pública o privada, tret de l'administració del
patrimoni propi i es compromet a complir la normativa per la
qual es regulen les fundacions, els estatuts de la fundació i els
acords del patronat."

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4981/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació autonòmica de donació de sang i òrgans (V).
(BOPIB núm. 24 de 2 de desembre de 2011).

En relació amb la coordinació autonòmica de donació de
sang i òrgans, on tindrà ubicada la seva seu?

El coordinador de les activitats de promoció, potenciació i
desenvolupament de la hemodonació voluntària, com a
treballador de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears, té la seva seu al carrer Rosselló i Caçador, núm. 20
baixos, 07004, Palma.

Palma, 21 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4982/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (II). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut, quina resolució, ordre o quin altre
document administratiu o legislatiu regula aquesta figura?

Cap ni un. És una unitat funcional, no jeràrquica ni de
caràcter organitzatiu, i depèn directament de les funciona
pròpies assignades al director general amb l'objectiu de fer
efectives la coordinació institucional i la participació ciutadana
que la nostra ordenació jurídica i la nostra carta magna exigeix.

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4983/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (III). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut, quina retribució econòmica té (quina n'és
la quantia)?

Té la retribució econòmica que li correspon segons la seva
categoria laboral (figura en la taula salarial de l'ordre amb data
de resolució de 18 de gener de 2010).

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4984/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (I). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut, quines funcions té aquesta figura?

Aquesta unitat serveix com  a vincle comunicador entre
ajuntaments i la màxima autoritat del Servei de Salut (el director
general) amb l'objectiu de prioritzar les demandes, les
reivindicacions, les consultes i els suggeriments i tractar-los des
del nivell directiu més alt i amb el màxim comprimís de la
institució.

En configurar la unitat municipal, el Servei de Salut de les
Illes Balears va crear una finestra per atendre les necessitats
sanitàries dels municipis amb les seves peculiaritats i fets
diferencials amb relació a les capitals de cadascuna de les illes.

La creació de la unitat municipal és a causa també de la
necessitat de donar contingut al mandat constitucional sobre
participació ciutadana, que es reflecteix en l'article 23.1 de la
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Constitució Espanyola de 1978, que estableix que "els ciutadans
tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per
mitjà de representants lliurement elegits en eleccions
periòdiques per sufragi universal".

Les peculiaritats territorials estan regulades per la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. En l'article 3.3
s'estableix que "la política de salut està orientada a la superació
dels desequilibris territorials i socials".

Així mateix, l'article 12 de la Llei 14/1986 preveu que "els
poders públics han d'orientar les seves polítiques de despesa
sanitària a fi de corregir desigualtats sanitàries i garantir la
igualtat d'accés als serveis sanitaris públics de tot el territori
espanyol, segons el que disposen els articles 9.2 i 158.1 de la
Constitució".

Per una altra banda, l'article 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, estableix que "els
municipis són (...) vies immediates de participació ciutadana en
els assumptes públics" i els insereix en el mandat general que
recull el capítol 4 del títol V de facilitar la informació més
àmplia sobre les activitats públiques i la participació de tots els
ciutadans en la vida laboral (art. 69).

En la mateixa llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 55 estableix
el següent:

"Per a l'efectivitat de la coordinació i l'eficàcia
administratives, les administracions de l'Estat i de les
comunitats autònomes, d'una banda, i les entitats locals, de
l'altra, en les seves relacions recíproques han de:

a.- Respectar l'exercici legítim per les altres administracions
de les seves competències i les conseqüències que en derivin per
a les pròpies.

b.- Ponderar, en l'actuació de les competències pròpies, la
totalitat dels interessos públics implicats i, en concret, aquells
la gestió dels quals està encomanada a les altres
administracions.

c.- Facilitar a les altres administracions la informació sobre
la pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament
adequat per aquestes de les seves tasques.

d.- Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència
actives que les altres administracions puguin requerir per al
compliment eficaç de les seves tasques."

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4985/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (IV). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut,  tendrà dedicació exclusiva?

Sí, per descomptat, tendrà dedicació exclusiva.

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

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4986/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació municipal de Salut (V). (BOPIB núm. 24 de 2 de
desembre de 2011).

Amb relació a la persona encarregada de la coordinació
municipal de Salut, on tendrà ubicada la seu?

A la planta tercera del número 9 del carrer Reina
Esclaramunda, de Palma.

Palma, 14 de desembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5000/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament
d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Té previst el Govern de les Illes Balears continuar
l'elaboració del Reglament de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears està fent feina per ajudar i
impulsar l'activitat comercial de les Illes Balears. La intenció és
continuar amb el desplegament normatiu que sigui necessari per
ordenar aquesta activitat al territori de la CAIB.

Palma, 19 de desembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5002/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a regulació del comerç
ambulant. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Pensa el Govern de les Illes Balears desenvolupar una
normativa que reguli l'activitat del comerç ambulant per donar
estabilitat al sector i aportar protecció als consumidors?

Tot i que les competències en matèria de comerç ambulant
pertanyen als ajuntaments, el Govern està fent feina per ajudar
i regular l'activitat comercial a les Illes Balears, incloent-hi el
comerç ambulant, en un sentit semblant al recollit al Reial
Decret 199/2010, de 16 de febrer, que regula l'exercici de la
venda ambulant o no sedentària, del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç.

Palma, 19 de desembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 5005/11 i 5006/11, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ajudes als
productors de patata (I i II). (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

Quines agrupacions de productors de patates s'han
presentat a la convocatòria d'ajudes feta per la resolució del
president del FOGAIBA de 7/9/2011? Quin és l'ajut atorgat a
cada agrupació de productors de patates que s'hi ha presentat?

La SAT Mallorca New Potatoes.
La convocatòria encara no s'ha resolt.

Palma, 5 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5012/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a motivació del viatge
de la DG de Cultura a Menorca. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

Quin és el motiu i la relació d'actes (reunions, entrevistes,
etc.) de la visita a Menorca que la directora general de Cultura
va dur a terme la primera setmana d'octubre? (Es demana
detall d'entitats i/o persones assistents a cada acte).

- Reunió de la comissió tècnica pel traspàs de competències
del Museu, Arxiu i Biblioteca de Menorca (10:00 hores).
Adjuntem ordre del dia (annex 1) i acta de la reunió (annex 2).

- Dinar de feina amb la consellera de Cultura del Consell
Insular de Menorca.

- Inauguració de l'exposició "100 anys Ma. Lluïsa Serra"
(18:30 hores).

- Inauguració "Curs Ateneu de Maó" per delegació del
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats (20:00 hores).

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Els annexos esmentats a la resposta queden dipositats al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5014/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a planificació de
reunions i entrevistes solAlicitades. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

Quina és la política de la Direcció General de Cultura
quant a la planificació de reunions i entrevistes solAlicitades
per les entitats menorquines?

La política que desenvolupa la Direcció General de Cultura
en relació amb la planificació de les reunions i entrevistes
solAlicitades per les entitats menorquines és la de posar-se a

disposició per rebre els representants d'aquestes entitats a la seu
de la direcció general o bé aprofitant les visites a Menorca.

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5015/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a peticions de reunió
a la DG de Cultura per entitats de Menorca. (BOPIB núm. 24,
de 2 de desembre de 2011).

Quantes peticions de reunió i/o entrevista tenia la Direcció
General de Cultura abans de dia 7 d'octubre fetes per
associacions menorquines?

La Direcció General de Cultura ve tenir dues peticions de
reunions:

1. Fundació Menorquina de l'Òpera (rebuda el dia 14/09/11).
2. Sra. Inés Garell en relació amb el Festival Medith de

cinema (rebuda el dia 9/11/11).

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5030/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a president
del Consell Escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 24, de
2 de desembre de 2011).

Comparteix el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats el criteri, seguit fins ara, que el president del
Consell Escolar de les Illes Balears sigui una persona
procedent del sector educatiu i que mantengui l'exercici
professional mentre exerceixi el càrrec?

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats valora que la
persona que presideixi el Consell Escolar de les Illes Balears
provingui del món educatiu i que tingui dedicació exclusiva en
l'exercici del seu càrrec i de les seves funcions; de la mateixa
manera que va fer l'anterior president del Consell Escolar de les
Illes Balears.

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.



1372 BOPIB núm. 34 -  24 de febrer de 2012

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5706/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
modificació del calendari escolar (I). (BOPIB núm. 25, de 9 de
desembre de 2011).

Quins són els motius pels quals s'ha canviat l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura de 23 de maig de 2011, per la
qual s'estableix el calendari escolar 2011/2012, establint una
reducció de dos dies lectius per a tots els centres escolars de
primària i secundària?

El motiu varen ser les reiterades solAlicituds de molts centres
educatius que demanaven iniciar les classes per als diferents
nivells i etapes el mateix dia.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5708/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
modificació del calendari escolar (II). (BOPIB núm. 25, de 9
de desembre de 2011).

Sap el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que la
modificació d'una ordre mitjançant una resolució infringeix la
normativa?

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats sap que
legalment, i en aquest cas, i segons l'article 10 de la citada ordre
de 23 de maig, la Directora General de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives pot modificar-la.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 5709/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, relativa a
modificació del calendari escolar (III). (BOPIB núm. 25, de 9
de desembre de 2011).

Per quina raó s'ha modificat el calendari escolar del curs
2011-2012 sense reunir el Consell Assessor del Calendari
Escolar, el que constitueix un tràmit preceptiu per fer
qualsevol modificació del citat calendari?

No es va reunir el Consell Assessor perquè la directora
general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
és competent per fer les modificacions oportunes i excepcionals
com aquesta que es va dur a terme.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5712/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a plantes
dessaladores. (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de 2011).

Quina és la participació econòmica anual del Govern de les
Illes Balears en l'amortització i/o el funcionament de
cadascuna de les plantes dessaladores de les nostres illes?

Els costos són els següents:

Dessaladora d'Alcúdia
Cost fix inversió 208.535,83 euros/mes
Cost fix explotació   78.767,50 euros/mes
Cost variable explotació        0,4761 euros/mes

Dessaladora d'Andratx
Cost fix inversió 193.541,25 euros/mes
Cost fix explotació 113.230,83 euros/mes
Cost variable explotació       0,4827 euros/mes

Dessaladora Eivissa-Sant Antoni 
Cost fix inversió 113.903,04 euros/mes
Cost fix reposició   71.059,25 euros/mes
Cost fix explotació   83.816,96 euros/mes
Cost variable explotació        0,4631 euros/mes

Dessaladora de Badia de Palma
Cost fix explotació   85.373,20 euros/mes
Cost variable explotació 0,057593493 euros/mes

Dessaladora de Formentera
Cost fix explotació   20.070,93 euros/mes
Cost variable explotació        0,0217 euros/mes

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 5714/11 i 5713/11, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consell
Regulador de la Producció Agrària (I i II). (BOPIB núm. 25,
de 9 de desembre de 2011).

Quantes reunions ha mantingut amb el Consell Regulador
de la Producció Agrària Ecològica? Quines conclusions han
extret de les reunions mantingudes amb l'esmenat consell?

S'ha mantingut una reunió amb el Consell Regulador de la
Producció Agrària Ecològica, en la qual els seus representants
volien saber quan cobrarien les ajudes que tenien pendents de
cobrament, a més d'explicar al conseller la tasca que du a terme
el CRPAE.

Palma, 15 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5748/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
funcions, retribucions i base legal de la Secretaria General
Adjunta. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

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

Les funcions de la Secretaria General Adjunta són en cada
moment les que encomana el conseller, atenent a la càrrega i la
urgència de les feines, així com la coordinació de les empreses
públiques adscrites a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, que en aquest moment es concreta en:

- Anàlisi i proposta de reestructuració del sector públic
instrumental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

- Disseny d'una nova forma d'explotació de l'escorxador de
Palma.

La retribució que té assignada el secretari general adjunt és
la corresponent a un director general de la CAIB.

La norma que sustenta la Secretaria General Adjunta és
l'article 5.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5749/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
funcions, retribucions i base legal de la Secretaria Autonòmica
de Promoció Empresarial. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre
de 2011).

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

Segons la vostra consulta efectuada, per la qual demaneu
quines són les funcions, quines retribucions i quina norma legal
sustenta la Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, us comunic que està indicat a l'article 15 del Decret
23/2011, de 5 d'agost, del president de les Illes Balears, així
com es preveu a l'article 5.4 de la Llei 3/2003, de règim jurídic
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 29 de desembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5817/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llocs d'interès
comunitari (LIC) de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 27, de
23 de desembre de 2011).

Preveu el Govern de les Illes Balears la participació de les
administracions implicades (ajuntaments i consells insulars) i
de les entitats conservacionistes de cada illa en l'elaboració
dels instruments de gestió dels espais protegits com a "llocs
d'interès comunitari"? Si és així, de quina manera es farà
efectiva aquesta participació?

Per suposat, tal com preveu la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, als articles
44 i 45.

Palma, 29 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 5822/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llocs d'interès
comunitari (LIC) de les Illes Balears. (BOPIB núm. 27, de 23
de desembre de 2011).

En quina situació es troba la redacció dels plans de gestió,
o altres instruments prevists, dels llocs d'interès comunitari
(LIC) de les Illes Balears?

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i de la biodiversitat, a l'article 45 estableix que les comunitats
autònomes fixaran les mesures de conservació necessàries en
funció de les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats i de les
espècies presents a les àrees Natura 2000. Això implica redactar
plans de gestió adients als llocs o integrats en altres plans (Pla
d'ordenació de recursos naturals, plans rectors d'ús i gestió...
quan l'espai coincideix amb un parc natural, un paratge natural
o una reserva) i/o prendre mesures reglamentàries,
administratives o contractuals. Aquesta documentació s'ha de
redactar d'acord amb les directrius comunitàries recollides en els
documents tècnics publicats per la Comissió Europea, com per
exemple el titulat Gestión de espacios de Natura 2000. A finals
de maig d'enguany el Govern central va trametre a les
comunitats autònomes l'actualització de les esmentades
directrius.

L'any 2007 es varen aprovar mitjançant decret 14 plans de
gestió de LIC. Actualment s'ha iniciat per part del Govern la
redacció de la resta on sigui necessari.

Palma, 29 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.



1374 BOPIB núm. 34 -  24 de febrer de 2012

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 5824/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a noves
urbanitzacions al litoral. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre
de 2011).

Quan el Sr. Delgado va dir "no nos planteamos ningún
consumo de territorio", tenia present l'anunci de reprendre
noves urbanitzacions al litoral?

Quan vaig dir "no nos planteamos ningún consumo de
territorio" feia referència a la filosofia de la nova llei de turisme
balear, enfocada principalment a la rehabilitació d'immobles ja
existents.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 5825/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pantalans a
Portocolom. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Té intenció del Govern de les Illes Balears d'instalAlar
pantalans a la zona des Riuetó de Portocolom?

El Govern de les Illes Balears, a través de l'empresa Ports
IB, preveu donar sortida a les necessitats nàutiques del sector,
conjugant-les amb un creixement sostenible.

En el cas concret de Portocolom no s'han previst actuacions
per a la instalAlació de pantalans fixos a la zona des Riuetó, tot
i que s'estan estudiant altres alternatives no permanents o de
temporada per tal de conjugar aquestes necessitats nàutiques
amb la protecció d'un lloc tan sensible.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 5827/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consorci esportiu de
Ciutadella (II). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Té previst el Govern de les Illes Balears fer efectives les
aportacions que li corresponen com a membre del Consorci
esportiu de Ciutadella?

Als arxius de la Direcció General d'Esports no hi ha cap
acord d'atorgament de subvenció a favor del Consorci per al
desenvolupament esportiu de Ciutadella.

En data 30 de maig de 2001 el delegat de la Presidència per
a l'Esport va comunicar a la presidenta del Consorci per al
desenvolupament esportiu de Ciutadella l'acord del Consell de
Govern amb data de 20 de maig de 2011 de preavís de separació
del Govern de les Illes Balears d'aquest consorci.

Tenint en compte que no hi ha cap acord d'atorgament de
subvenció a favor del Consorci per al desenvolupament esportiu
de Ciutadella, i vist l'acord del Consell de Govern de 20 de maig

de 2011 de separació del Govern de les Illes Balears d'aquest
consorci, la Conselleria de Turisme i Esport no té previst fer cap
aportació per a l'any 2012 a favor d'aquest ens públic.

Palma, 9 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 5828/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consorci esportiu de
Ciutadella. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Té previst el Govern de les Illes Balears suprimir el
Consorci esportiu de Ciutadella, a través del qual es va
executar l'ampliació del pavelló esportiu del municipi?

El Govern de les Illes Balears no pot dissoldre el Consorci
per al desenvolupament esportiu de Ciutadella ja que, d'acord
amb el que estableix l'article 28 dels seus estatuts, l'acord de
dissolució l'ha d'adoptar el consell rector, i només es pot
dissoldre per causes les següents:

a) Acord adoptat per majoria absoluta dels seus ens
associats.

b) Impossibilitat legal o material de complir les seves
finalitats.

c) Transformació del consorci en una altra entitat.
En conseqüència el Govern de les Illes Balears no pot

adoptar unilateralment l'acord de dissolució del Consorci per al
desenvolupament esportiu de Ciutadella

Palma, 9 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 5837/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a races autòctones.
(BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
entitats que treballen amb les races autòctones de les Illes
Balears?

IBABSA compta amb una delegació situada al municipi de
Sineu, oficina dedicada al foment de races autòctones, atenció
al ramader i suport a les associacions de races autòctones.

IBABSA dóna suport tècnic i administratiu a les
associacions amb personal dedicat a l'assessorament de llibres
genealògics, banc de germoplasma, jornades formatives,
estudis, etc.

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

A la Pregunta RGE núm. 5838/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagament al sector
primari. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

En quin grau de compliment es troba el seu compromís de
fer efectius els pagaments al sector primari de les Illes
Balears?

Respecte al FOGAIBA:
• Quant a pagaments directes: un 93% aproximadament (96%

a finals de gener).
• Quant a PDR: 70% aproximadament (97% a finals de

gener).
• Quant a altres línies, a finals de gener un cent per cent

respecte a allò pendent a juliol de 2011, 72% respecte al
total.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 5839/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cooperatives
agrícoles. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
cooperatives agrícoles?

El Govern balear convocarà dins el 2012 una línia d'ajudes
redefinida, que impulsi realment l'activitat de les cooperatives
i altres formes d'associacionisme agrari, tenint en compte el seu
pes real dins el sector i la seva incidència favorable en les
diferents activitats que puguin realitzar, analitzant amb veracitat
els seus costos de funcionament i la seva correcta dimensió.

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 5840/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agricultura
ecològica. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a
l'agricultura ecològica?

Les mesures impulsades pel Govern balear per donar suport
a l'agricultura i la ramaderia ecològiques van encaminades tant
a les explotacions agràries que han adoptat la pràctica del
sistema de producció ecològic, com al suport del Consell Balear
de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) com autoritat
única de control de productes agroalimentaris ecològics existent
en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
són les següents:
• Ajudes destinades al foment de l'agricultura i la ramaderia

ecològiques per tal de mitigar l'increment de despeses per a
l'obtenció de productes ecològics, integrades dins el Pla de

desenvolupament rural (PDR) de les Illes Balears. Hem
d'esmentar també que dins el proper PDR les ajudes
destinades al foment de l'agricultura i la ramaderia
ecològiques serà una línia concreta de suport.

• Ajuda i suport tècnic al Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica (CBPAE): atès el redimensionament de
personal que estan sofrint els diferents consells reguladors,
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'ha
compromès amb el CBPAE a donar suport tècnic i
assessorament amb el seu personal en tot el que sigui
necessari.

• Publicitat de la producció i comercialització dels productes
ecològics mitjançant el web institucional aforavila.com.

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 5841/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a organitzacions
professionals agràries. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de
2011).

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
organitzacions professionals agràries?

Respecte del FOGAIBA, actualment es té intenció de
convocar dins el 2012 una línia d'ajudes que impulsin realment
l'activitat de les OPA tenint en compte el seu pes real dins el
sector i la seva incidència favorable en les diferents activitats
que puguin realitzar, analitzant amb veracitat els seus costos de
funcionament i la seva correcta dimensió.

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

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 5846/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
manteniment del metro. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de
2011).

Quin cost té el manteniment del metro?

Com ja vaig respondre a la pregunta amb RGEP 4362/2011,
l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) té la
seva estructura operativa i funcional organitzada amb un únic
centre de cost. Això vol dir que no s'imputen costos d'una
manera diferenciada entre línies de tren o metro.

Per tant no és possible respondre, amb rigor, aquesta
pregunta.

Palma, 22 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.



1376 BOPIB núm. 34 -  24 de febrer de 2012

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 5891/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori anualment en concepte
de lloguer d'immobles?

L'import és d'1.025.319,84 euros.

Palma, 3 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 5895/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria de Turisme
i Esports anualment en concepte de lloguer d'immobles?

Pel Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica de
les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, entre les que es troba l'actual Conselleria de
Turisme i Esport. Considerant que no ha transcorregut encara un
any des que existeix l'actual estructura, no es pot parlar d'import
total que abona la conselleria anualment.

No obstant això, els contractes de lloguer d'immobles
actualment vigents són els que es relacionen a la pregunta
5886/11 i, en qualsevol cas, es tracta de contractes respecte dels
quals la conselleria ja ha comunicat als arrendadors la seva
voluntat de resoldre'ls; aquestes resolucions tenen efectes en els
mesos de gener i febrer de 2012.

Palma, 9 de gener de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 5896/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre
de 2011).

Quin és l'import total que abona la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació anualment
en concepte de lloguer d'immobles?

En resposta a la vostra solAlicitud de quin és l'import total
que abona la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació anualment en concepte de lloguer
d'immobles, us comunic el següent:

• Arrendament pis c/ Sant Sebastià, 1, 1r, Palma: 48.955,68i.
• Arrendament pis c/ Sant Sebastià, 2, 1r, Palma: 17.845,32i.
• Arrendament pis c/ Sant Sebastià, 2, 2n, Palma: 20.112,75i.
• Arrendament pis c/ Bisbe Perelló, 1, 1r, Palma: 44.529,12i.
• Arrendament local c/ Sant Sebastià, 4 baixos, Palma:

16.992,00i.

Palma, 29 de desembre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 856/12 per la RGE núm.
1007/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
Pregunta RGE núm. 856/12, de la diputada Hble. Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a retalls a la sanitat pública (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer d'enguany), per la Pregunta RGE núm.
1007/12, de la mateixa diputada, relativa a situació del servei
d'urgències de Son Espases, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 124/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 941/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a places
residencials i publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012.

-  Pàg. 1284 i 1297. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple, apartat E):
On diu: ... de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Ferrer i
Marí, ...
Hi ha de dir: ... de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí
i Ferrer, ...
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