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AD) RGE núm. 1132/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
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AJ) RGE núm. 1138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ubicació de l'Escola de Formació de persones adultes.
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AK) RGE núm. 1145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a productors de patates.
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AL) RGE núm. 1151/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament dels consells.
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AM) RGE núm. 1152/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a principi estatutari de responsabilitat fiscal.
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AN) RGE núm. 1153/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari previst per a l'elaboració de la Llei de finançament dels consells.
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AO) RGE núm. 1154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament dels consells.
1415
AP) RGE núm. 1155/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a principi estatutari de responsabilitat fiscal.
1415
AQ) RGE núm. 1159/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari previst per a l'elaboració de la Llei de finançament dels consells.
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AR) RGE núm. 1160/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament dels consells.
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AS) RGE núm. 1161/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a principi estatutari de responsabilitat fiscal.
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AT) RGE núm. 1162/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari previst per a l'elaboració de la Llei de finançament dels consells.
1415
AU) RGE núm. 1163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments al Consell Social de la Joventut 2012.
1415
AV) RGE núm. 1164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a anuncis a la plana web del Govern.
1416
AX) RGE núm. 1169/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció del càncer de mama, novembre.
1416
AY) RGE núm. 1170/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció del càncer de mama, desembre.
1416
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AZ) RGE núm. 1171/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció del càncer de mama, gener 2012.
1416
BA) RGE núm. 1173/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa
i Més per Menorca, relativa a cobertura sanitària a les persones immigrants.
1416
BB) RGE núm. 1174/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments al Consell Social de la Joventut.
1416
BC) RGE núm. 1175/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cursos de formació en matèria de violència de gènere.
1417
BD) RGE núm. 1176/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a celebració del 8 de març.
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BE) RGE núm. 1177/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció precoç del càncer de mama, juliol.
1417
BF) RGE núm. 1178/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció precoç del càncer de mama, agost.
1417
BG) RGE núm. 1179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció del càncer de mama, setembre.
1417
BH) RGE núm. 1180/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa de detecció del càncer de mama, octubre.
1417
BI) RGE núm. 1181/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures per reduir la despesa a l'àrea de salut de Menorca.
1418
BJ) RGE núm. 1182/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a valoracions fetes pel sindicat SATSE.
1418
BK) RGE núm. 1183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a càtedra d'estudis contra la violència de gènere.
1418
BL) RGE núm. 1184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
1418
BM) RGE núm. 1185/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
1418
Més per Menorca, relativa a conveni de colAlaboració amb l'IBAVI.
BN) RGE núm. 1209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de
seguretat animal.
1418
BO) RGE núm. 1210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Proagro.
1418
BP) RGE núm. 1211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb el tercer sector.
1419
BQ) RGE núm. 1212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Provacu.
1419
BR) RGE núm. 1213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Proalfa.
1419
BS) RGE núm. 1248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius.
1419
BT) RGE núm. 1249/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (I).
1419
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BU) RGE núm. 1250/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (II).
1419
BV) RGE núm. 1251/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (III).
1419
BX) RGE núm. 1252/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (IV).
1420
BY) RGE núm. 1253/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (V).
1420
BZ) RGE núm. 1254/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (VI).
1420
CA) RGE núm. 1255/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (VII).
1420

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1329/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no consens amb
l'oposició.
1420
B) RGE núm. 1332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a guardons amb motiu del Dia de les Illes Balears.
1421
C) RGE núm. 1333/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a nomenament del nou director general d'IB3.
1421
D) RGE núm. 1370/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a modificació de la Llei de funció pública.
1422
E) RGE núm. 1371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mobilitzacions en defensa de l'ensenyament públic.
1422
F) RGE núm. 1374/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reordenació dels nous amarraments del port urbà de Ciutadella.
1422
G) RGE núm. 1375/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de les
oficines del Consorci de la Platja de Palma.
1422
H) RGE núm. 1376/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou pacte local.
1422
I) RGE núm. 1377/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes polítics
duts a terme en els centres educatius de les Illes Balears.
1422
J) RGE núm. 1378/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
1422
K) RGE núm. 1379/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a apropament
de la Unió Europea al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.
1423
L) RGE núm. 1380/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre
d'interpretació de Ca S'Amitger.
1423
M) RGE núm. 1381/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma laboral.
1423
N) RGE núm. 1382/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a operació
financera per fer front als deutes amb els proveïdors.
1423
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O) RGE núm. 1383/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement d'un tracte específic per a les regions insulars.
1423
P) RGE núm. 1384/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit públic.
1423
Q) RGE núm. 1385/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament de
les despeses corrents dels centres educatius.
1423
R) RGE núm. 1386/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis bàsics a tots
els centres d'ensenyament.
1424
S) RGE núm. 1387/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per fer
front a l'atur.
1424

(I).

T) RGE núm. 1388/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral
1424

U) RGE núm. 1389/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
contra l'atur.
1424

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Llei de finançament dels consells insulars.
1426
B) RGE núm. 1215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a funcionaris de l'Estat i la llengua.
1426
C) RGE núm. 1216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a funcionaris de l'Estat espanyol.
1426
D) RGE núm. 1217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a captació de talent.
1426
E) RGE núm. 1218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Consell Social de la llengua catalana.
1426
F) RGE núm. 1219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a damnificats per la Llei de normalització lingüística.
1426
G) RGE núm. 1220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a la Constitució i la llibertat.
1427
H) RGE núm. 1260/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en el
batxillerat.
1427
I) RGE núm. 1261/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en el
batxillerat (I).
1427
J) RGE núm. 1262/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en el
batxillerat (II).
1427
K) RGE núm. 1263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en el
batxillerat (III).
1427
L) RGE núm. 1264/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
de residència, centre de dia o ajuda econòmica.
1427
M) RGE núm. 1265/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
de residència, centre de dia o ajuda econòmica (I).
1427
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N) RGE núm. 1266/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a immigrants als serveis
de salut pública.
1428
O) RGE núm. 1267/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació del Govern
a Formentera.
1428
P) RGE núm. 1268/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pelAlícules en català.
1428
Q) RGE núm. 1269/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
els ajuntaments pels centres de dia.
1428
R) RGE núm. 1270/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
fer front a les demandes socials.
1428
S) RGE núm. 1271/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al tercer sector.
1428
T) RGE núm. 1272/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió dels
serveis socials.
1429
U) RGE núm. 1273/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coordinació
interinstitucional.
1429
V) RGE núm. 1274/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials.
1429
X) RGE núm. 1275/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció als
menors i joves infractors.
1429
Y) RGE núm. 1276/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis de
1429
colAlaboració per mesures en medi obert.
Z) RGE núm. 1277/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equips de
valoració.
1429
AA) RGE núm. 1278/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies
que afectin els drets dels menors.
1429
AB) RGE núm. 1279/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
trobada familiar.
1430
AC) RGE núm. 1280/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derivació
a programes de família.
1430
AD) RGE núm. 1281/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
de subvencions per a entitats sense ànim de lucre.
1430
AE) RGE núm. 1282/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament
d'endarreriments.
1430
AF) RGE núm. 1283/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
per als centres de dia.
1430
AG) RGE núm. 1284/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobrament
dels endarreriments als centres de dia.
1430

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1224/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars.
1431
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs complet en promoció turística.

1431

B) RGE núm. 1223/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de vigilància pels virus Schmallenberg.

1432

C) RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de la proposta d'impuls a l'atenció a la salut mental
a les Illes Balears.
1432
D) RGE núm. 1226/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls del producte turístic cultural.

1433

E) RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la Llei d'IB3 i suport al sector audiovisual.
1433
F) RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa.
1434
G) RGE núm. 1334/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les federacions de pares i mares
d'alumnes i d'administració.
1435

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1206/12, 1192/12 i 1191/12.
1435
B) Procediment d'urgència per a la Proposició de llei RGE núm. 5963/11 i per a la proposició de llei RGE núm. 5829/11.
1435
C) Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 118/12.

1436

D) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 4131/11, 4422/11 i 4899/11 a 4901/11.
1436
E) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a la proposició no de llei RGE núm. 346/12.

1436

F) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 593/12.

1436

G) Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1335/12.

1437

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 28, de 27 de desembre de 2011.

1437
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

8. El plenari del Parlament de les Illes Balears dóna el seu
suport al Govern pel seu treball conjunt amb Consells i
Ajuntaments per la potenciació, estructuració i promoció dels
productes turístics diversificats i no estacionals."
A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 819/12, relativa a política turística, amb l'esmena
presentades pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca RGE núm. 1081/12, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El plenari del Parlament de les Illes Balears dóna el seu
suport al Govern de la comunitat autònoma a acordar amb
l’Estat la declaració, i si és el cas, el concurs de servei públic
per les connexions aèries de les illes de Menorca i Eivissa amb
la península a l’hivern, per tal de garantir la suficiència de
places i horaris que permetin un dia de treball sense pernoctar,
així com els preus més baixos que siguin possibles.
2. El plenari del Parlament de les Illes Balears dóna el seu
suport al Govern de les Illes per continuar treballant amb el
Govern de l’Estat la modificació de la declaració de servei
públic dels vols entre illes, i si és el cas, la convocatòria del
concurs, per garantir suficiència de places i horaris i els preus
mes baixos que siguin possibles.
3. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a reduir les taxes aeroportuàries a les
companyies aèries que operen de manera regular i estable al
llarg de l’any a les Illes Balears, atenent al concepte
d’insularitat.
4. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a reduir les taxes de navegació aèria als tres
aeroports de les Illes Balears i d’una manera significativa a la
temporada baixa, atenent al concepte de insularitat.
5. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per continuar treballant per
recuperar i millorar la connectivitat aèria del hivern 2010-2011
per a la pròxima temporada baixa.
6. El plenari del Parlament de les Illes Balears dóna el seu
suport al Govern de la comunitat autònoma per a la elaboració
que s’està duent a terme, des de la concertació de la Mesa de
Turisme de les Illes Balears i amb la cooperació de les Meses
Municipals de Turisme, d’un Pla Estratègic per a la
desestacionalització de cadascuna de les Illes amb les mesures
concretes a desenvolupar.
7. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de les Illes a treballar des de la participació social,
política i institucional, per l’estudi, debat i proposta, sobre el
tema de la fiscalitat desestacionalitzadora.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2356/11, relativa a simplificació de
l'Administració pública de les Illes Balears, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport
als tràmits iniciats pel Govern de les Illes Balears per tal
d'aprovar el decret de mesures per a la simplificació documental
en els procediments administratius.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè continuï fent feina de manera eficaç per a
la simplificació i reducció de les càrregues administratives per
aconseguir la reducció de tràmits administratius i de supressió
d'obligacions d'informació que es puguin considerar
innecessàries o prescindibles.
3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
administracions públiques de l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma perquè es coordinin amb les actuacions realitzades
pel Govern de les Illes Balears per tal d'assolir, de manera
eficient, els objectius per a la simplificació documental als
procediments administratius."
A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 855/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'ocupació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 862/12, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes dels convenis de
REAVAL amb ISBA. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Lourdes Aguiló
i Bennasar.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Lourdes Aguiló i
el Sr. José Ignacio Aguiló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 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

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 865/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre educatiu a Sa
Bodega a Eivissa. (BOPIB núm. 33, de 17 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.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 858/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Challenge ciclista a Mallorca.
(BOPIB núm. 33, de 17 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 29 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 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 861/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Centre Bit d'Alaior. (BOPIB
núm. 33, de 17 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 29 de febrer de 2012.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 868/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a serveis del SOIB a Formentera. (BOPIB
núm. 33, de 17 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 869/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió dels ports de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta 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 experimentada en el servei d'urgències de Son Espases.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 863/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del conseller
d'Administracions Públiques amb el Delegat del Govern.
(BOPIB núm. 33, de 17 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
K)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 871/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prescripció infermera.
(BOPIB núm. 33, de 17 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 870/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exclusió del sistema de salut pública.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 860/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita a Eivissa amb motiu de
la reunió del Consell de coordinació de les policies locals de les
Pitiüses. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 859/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi d'Spanair. (BOPIB núm.
33, de 17 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

BOPIB núm. 35 - 2 de març de 2012

1395
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 864/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'eficiència del transport
interurbà de Mallorca. (BOPIB núm. 33, de 17 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
Ordenació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 872/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a factures presentades per
l'IVE. (BOPIB núm. 33, de 17 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 866/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de disposició dels fons de
tresoreria. (BOPIB núm. 33, de 17 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.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 853/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
mesures per impulsar l'economia. (BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 867/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons per al foment de la
contractació estable. (BOPIB núm. 33, de 17 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 873/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral. (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, rebutjà el Punt 1 de la Moció RGE núm.
819/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
turística. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"Declaració del Parlament de les Illes Balears amb motiu
de la celebració de l’Any Internacional de les
Cooperatives
Primer. El plenari del Parlament de les Illes Balears acordam
donar suport institucional a la resolució 64/136, de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional
de les Cooperatives.
Segon. Manifestam la nostra voluntat de colAlaborar amb les
organitzacions representatives del cooperativisme per a la
divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives i
donarem suport a les activitats de promoció del cooperativisme
que s’impulsin a la nostra comunitat autònoma durant el 2012.
Tercer. Treballarem per millorar i, si escau, ampliar les eines
i recursos a l’abast de les administracions públiques per donar
a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores
que s’atenen des dels diferents dispositius de promoció,
comptant amb la colAlaboració de les organitzacions
representatives del propi sector.
Quart. Mostram la nostra voluntat d’incorporar les
organitzacions representatives del cooperativisme als espais
consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social, d’acord
amb la normativa vigent.”

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
5/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calendari de pagaments. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

La votació obtengué el resultat següent:

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 698/12, relativa a reducció de taxes aèries i declaració
d'interès públic per a les rutes aèries entre les Illes Balears i
la Península, amb les esmenes RGE núm. 1124/12 a 1126/12,
del Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)

A)
Declaració institucional amb motiu de la celebració de
l'Any Internacional de les Cooperatives.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2012, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

“1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
institucional a la voluntat expressada per la secretària d’Estat de
Turisme de procedir a la reducció de les taxes aeroportuàries per
a les companyies aèries que operen a les Illes Balears i insta el
Govern d’Espanya a fer-la efectiva en els pressuposts generals
de l’Estat a la major brevetat possible.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació la greu pèrdua de capacitat dels enllaços dels
aeroports de Menorca i d’Eivissa amb Barcelona, la supressió
de totes les connexions aèries de Menorca amb Madrid, així
com les moltes freqüències perdudes amb aquesta ciutat per part
d’Eivissa.

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

3. El Parlament de les Illes Balears proposa reduir les taxes
aèries als tres aeroports de les Balears per a garantir-ne la
competitivitat i evitar la situació de desigualtat respecte d’altres
països competidors com a destinació turística.
4. El Parlament de les Illes Balears proposa la bonificació
d'aquestes taxes, mitjançant un reconeixement específic en els
aeroports de les Balears en tractar-se d'una regió insular, fet que
justifica aquest tractament diferencial i preferencial.
5. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern
d’Espanya la redacció dels informes econòmics i jurídics sobre
la viabilitat d’aplicar l’exempció de les taxes aeroportuàries en
temporada baixa.”
A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La president de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 570/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
calendari de pagament del deute del Govern amb els
ajuntaments. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener 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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 5830/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ingressos en IRPF. (BOPIB núm.
27, de 23 de desembre de 2011).

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 5836/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, relativa a supressió de l'opció de
català al multiplex de la TDT. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre
de 2011).
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 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 246/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagaments al tercer sector. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).
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Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 173/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, relativa a factures de tertulians i
colAlaboradors a IB3. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
F)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 253/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esponjaments a les zones turístiques. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de febrer de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Ordre de Publicació

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

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 255/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a marca
turística. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de febrer de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a assistència sanitària a estrangers
sense recursos. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 156/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció d'una
depuradora al terme municipal de Ferreries (Menorca( i adopció
de mesures contra la contaminació d'aigües de Trebalúger.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 389/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Pla d'eficiència de transport interurbà a Mallorca. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 3862/11.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, decaigué la pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a criteris de selecció de directius de
l'ens públic de RTVIB, a causa de l'absència d'aquest diputat
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
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Ordre de Publicació

Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les línies
d'actuació en el model audiovisual (RGE núm. 1927/11).

C)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la directora general de
relacions Institucionals i Acció Exterior, de la secretària
general, de la cap del Gabinet i del director gerent del Centre
Balears Europa, informà sobre el tema indicat.

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2012, foren retirats els punts 2 i 3 de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció d'una depuradora al terme municipal de Ferreries
(Menorca) i adopció de mesures contra la contaminació d'aigües
de Trebalúger (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Retirada dels punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 156/12.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts RGE núm.
5831/11.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2012, fou retirada
la pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ingressos en IRPF (II) (BOPIB núm. 27, de
23 de desembre de 2011).

D)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 245/12, 281/12,
282/12 i 258/12.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2012, es comunicà que
les preguntes 245/12, 281/12 i 282/12, de la diputada Hble. Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a recursos per a esponjaments a zones turístiques i a
"Paraigua Illes Balears" (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany), havien estat retirades mitjançant l'escrit 725/12,
presentat per la dita diputada. Així mateix, en el transcurs de la
comissió també retirà la pregunta RGE núm. 258/212, relativa
a promoció turística, publicada al BOPIB esmentat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
PER A SUBVENCIONS ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 1335/12, de crèdit extraordinari per a
subvencions electorals.

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
comunitat autònoma de les IlIes Balears ha de subvencionar les
despeses electorals d'acord amb el procediment previst i que,
durant el mes següent a la tramesa de l'informe de la Sindicatura
de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar al Parlament
de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit extraordinari per
l'import de les subvencions que s'hagin d'adjudicar, subvencions
que s'han de fer efectives durant els cent dies posteriors a
l'aprovació de la llei pel Parlament.

Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l'informe
de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen tenir lloc el 22 de
maig de 2011, el qual fou aprovat pel Consell de la Sindicatura
el 5 de desembre de 2011, en relació amb els ingressos i les
despeses electorals de partits, federacions, coalicions o
agrupacions que participaven en les eleccions esmentades, se
sotmet a l'aprovació del Parlament aquesta llei de crèdit
extraordinari per atendre les subvencions que s'han d'abonar a
les formacions polítiques alAludides.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

Article 1
Import de les subvencions

Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 145 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de traslladar el
projecte esmentat a la Junta de Portaveus i, si n'és el cas, de
proposar al Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura
única.

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en sessió de dia 17 de febrer de
2012, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
2. Acord d'aprovació i tramesa al Parlament del
Projecte de llei de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals.
A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals, que s'adjunta a aquest acord, amb
motiu de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen tenir
lloc el 22 de maig de 2011.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei de crèdit extraordinari per a subvencions electorals i, de
conformitat amb l'article 140 del Reglament de la cambra,
solAlicitar a la Mesa del Parlament que acordi la tramitació
directa i per lectura única si ho creu convenient."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 17 de febrer de 2012.
Vistiplau, el president.

Per atendre l'import de les subvencions que s'han d'adjudicar
a partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que
concorregueren a les eleccions al Parlament de les Illes Balears
i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa de 22 de
maig de 2011, amb dret a subvenció electoral, segons el que
disposa l'article 29 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les IlIes Balears, i tenint
en compte les bestretes ja atorgades, es concedeix un crèdit
extraordinari en l'estat de despeses dels vigents pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per un
import d'1.719.096,56 euros, amb càrrec a la partida
pressupostaria 11201 463D01 48001.00.
Article 2
Finançament
El finançament d'aquest crèdit extraordinari s'ha de fer
mitjançant la diferència entre el romanent líquid de tresoreria de
I'exercici de 2011, si n'hi ha, i les incorporacions de crèdit que,
si s'escau, s' hagin fet en l'exercici de 2012. En el cas que el
romanent líquid de tresoreria de l'exercici de 2011 no sigui
positiu o en el cas que la diferència esmentada no sigui
suficient, s'han de minorar els crèdits del pressupost de despeses
que menys perjudici causin al servei públic, fins a la quantia
necessària.
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Article 3
Concessió i reintegrament
El Consell de Govern ha d'adoptar els acords necessaris per
concedir les subvencions electorals que pertoquin a cada partit,
federació, coalició o agrupació d'electors, i ha d'exigir el
reintegrament a la hisenda pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en els casos que pertoquin, d'acord amb
l'informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes
Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
del 22 de maig de 2011.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 17 de febrer de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, d'acord amb l'article 131.3 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 1306/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a adopció de mesures tributàries addicionals per la reducció
del dèficit públic.
Palma, a 29 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 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició de llei.
PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL S'ADOPTEN
MESURES TRIBUTÀRIES ADDICIONALS PER A LA
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La situació actual de les finances públiques exigeix que
s'adoptin mesures addicionals que es contenen a la Llei 6/2010,
de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la
reducció del dèficit públic. En efecte, i en virtut d'aquesta
darrera llei, s'estableixen determinades mesures amb la finalitat
de reduir el volum de despeses del sector públic autonòmic en
els termes que resulten del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de
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maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, les quals convé complementar, en el
vessant dels ingressos públics, amb altres mesures tributàries, a
l'efecte d'aconseguir un compliment més estricte del principi
d'estabilitat pressupostària i, en definitiva, un major sanejament
de les finances del sector públic autonòmic.
Així doncs, per mitjà d'aquesta llei s'afegeix, en primer lloc,
un nou tram en l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de
les persones físiques, que tan sols ha d'afectar les rendes més
altes, sense alterar per tant el gravamen corresponent a la resta
de trams anteriors, que es manté en els mateixos termes que
resulten de la Llei 6/2010, de 17 de juny, abans esmentada, la
qual, al seu torn, coincideix amb el gravamen que, per a l'any
2010, conté la disposició transitòria quinzena de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels
imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni.
En segon lloc, s'incrementa fins al 8% el tipus de gravamen
ordinari de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses,
de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, pel que fa a les transmissions d'immobles, sempre
que el valor real de l'immoble superi un determinat llindar
quantitatiu.
I, finalment, es modifica el gravamen de les successions que
afecten els grups I i II de l'impost sobre successions i donacions,
de manera que la càrrega tributària real d'aquests grups que, fins
ara i per mitjà d'una deducció autonòmica específica, es limitava
en tot cas a un 1% sobre la base imposable, s'incrementa en
diferents percentatges a mesura que augmenta la base d'acord
amb un criteri de progressivitat.
II
D'acord amb aquests objectius, la llei s'estructura en tres
capítols, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
Cada un dels tres capítols recull, de manera separada, les
mesures tributàries que afecten l'impost sobre la renda de les
persones físiques, l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i
donacions, respectivament, en els termes abans esmentats, tot
això de conformitat amb la capacitat normativa sobre aquests
tributs cedits que resulta de la nova Llei 22/2009, de 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d'autonomia.
La disposició derogatòria no estableix cap derogació
específica, sense perjudici de la derogació tàcita de qualsevol
norma de rang legal o reglamentari que s'oposi a la llei, i, per
acabar, les disposicions finals es limiten, d'una banda, a
autoritzar expressament el Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions que calguin per desplegar i executar la llei,
i, de l'altra, a fixar la data d'entrada en vigor de la llei.
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Capítol l
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1
Modificació de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic
Es modifica l'article 8 de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per
la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 8
Escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones
físiques
L'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable als períodes impositius que
s'iniciïn a partir de 1'1 de gener de 2012 és la següent:
Base
liquidable
fins a euros

Quota
íntegra
Euros

Resta de
base
liquidable
fins a euros

Tipus
aplicable
Percentatge

0

0

17.707,20

12

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,5

53.407,20

8.040,86

66.592,80

21,5

120.000,00

22.358,31

en endavant

22,5

Capítol II
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
Article 2
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries economicoadministratives
Es modifica la lletra a) de l'article 13 de la Llei 6/2007, de
2 7 d e d e s e mb r e , d e me s u r e s t r i b u t à r i e s i
economicoadministratives, que passa a tenir la redacció següent:
«a) El 7% com a regla general i el 8% quan el valor real de
l'immoble sigui superior a 450.000 euros.»
Capítol III
Impost sobre successions i donacions
Article 3
Modificació de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de
reforma de l'impost sobre successions i donacions
Es modifica l'apartat 1 de l'article 19 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i
donacions, que passa a tenir la redacció següent:

«1. En les adquisicions per causa de mort, als subjectes
passius inclosos en els grups I i II de l'article 2 d'aquesta llei,
se'ls ha d'aplicar una deducció l'import de la qual serà el
resultat de restar a la quota bonificada la quantia derivada de
multiplicar la base imposable per un tipus percentual T de
1'1% quan la base imposable sigui inferior a 600.000 euros;
del 4% quan la base imposable sigui igual o superior a
600.000 euros i inferior a 1.000.000 d'euros; del 7% quan la
base imposable sigui igual o superior a 1.000.000 d'euros i
inferior a 2.000.000 d'euros; del 10% quan la base
imposable sigui igual o superior a 2.000.000 d'euros i
inferior a 3.000.000 d'euros; i del 20% quan la base
imposable sigui igualo superior a 3.000.000 d'euros.
És a dir:
Da = Qb - (BI x T), en què:
Da: deducció autonòmica
Qb: quota bonificada
BI: base imposable
T: 0,01; 0,04; 0,07; 0,1 o 0,2 segons els casos.»
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera
Normes de desplegament i d'execució
S'autoritza el Govern perquè, a proposta de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts,
dicti les disposicions que calguin per al desplegament i
l'execució de tot el que es preveu en aquesta llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de febrer de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, d'acord amb l'article 131.3 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 1325/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a creació del consell assessor de
municipis.
Palma, a 29 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.
B)
D'acord amb allò que preveu el Reglament del Parlament de
les Illes Balears a l'article 130, el Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca presenta la
següent proposició de llei.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL
ASSESSOR DE MUNICIPIS
PREÀMBUL
L'article 58 de la Llei reguladora de les bases del règim local
faculta les comunitats autònomes per crear, mitjançant una
norma amb rang de llei, òrgans de caràcter deliberant i consultiu
per articular la colAlaboració de l'Administració de la comunitat
autònoma amb les entitats locals.
L'existència d'un òrgan d'aquesta naturalesa a la comunitat
autònoma resulta necessària per atendre adequadament les
necessitats de coordinació amb les administracions locals i per
potenciar fórmules de cooperació a través de les quals càpiga
canalitzar les relacions, sobretot en uns moments en què
aquestes s'han d'intensificar com a conseqüència de les
actuacions i mesures a què donarà lloc el desenvolupament del
pacte local de les Illes Balears, concebut aquest com un gran
compromís polític encaminat a redefinir el significat i les
funcions dels ens locals.
Aquest acord entre administracions territorials ha de conduir
a l'establiment d'un règim competencial adequat que permeti
potenciar les quotes d'autonomia local fins a nivells suficients
per garantir que les potestats públiques i les responsabilitats
inherents al seu exercici quedin radicades -sempre que així ho
demani l'eficiència de l'acció administrativa- en els òrgans més
propers al ciutadà, que és el destinatari efectiu dels serveis
públics. D'aquesta manera se satisfan les exigències del principi
de subsidiarietat i s'assegura el respecte a les peculiaritats i als
interessos locals per part dels poders d'àmbit més ampli.
Cal, per tant, aconseguir un increment de la participació dels
ens municipals pel que fa als assumptes en què apareguin
implicats interessos locals, perquè aquests puguin ser apreciats
en la seva justa dimensió i no només des del punt de vista
supramunicipal, que, sent d'evident transcendència, ha de ser
conjugat amb altres enfocaments que permetin una percepció
més ajustada de la realitat i a les necessitats locals.
Amb aquesta finalitat es crea el Consell Assessor de
Municipis, la composició i atribucions del qual responen a
aquestes idees de representativitat i participació tan necessàries
perquè la coordinació la cooperació interadministratives es
puguin materialitzar eficaçment.
Article 1
Creació i naturalesa
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2. El Consell Assessor de Municipis tindrà caràcter consultiu i
assessor i informarà sobre tots els assumptes derivats de les
relacions interadministratives en els quals fora interessada la
seva opinió per les administracions afectades.
3. El Consell haurà de ser consultat, de forma prescriptiva, per
informar dels projectes de llei, decrets-llei o decrets, que tractin
qüestions que afectin les competències municipals o que
impliquin noves funcions, obligacions o càrregues per a les
corporacions locals.
4. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici dels
òrgans específics que pugui establir la planificació sectorial.
Article 2
Funcions
1. Amb caràcter general, correspon al Consell Assessor de
Municipis estudiar i formular els suggeriments que consideri
oportuns en relació amb les qüestions que afectin l'exercici
coordinat de les competències de les administracions integrants
i la cooperació entre l'administració autonòmica i els ens locals.
2. Seran funcions especifiques del Consell Assessor de
Municipis:
a) Emetre informe sobre els avantprojectes de llei, projectes
de llei, decrets llei i decrets que afectin el règim local.
b) Estudiar i proposar les mesures que cregui convenients en
relació amb la situació economicofinancera dels ens locals.
c) Proposar mesures d'assistència i assessorament a les
corporacions locals, assegurant la coordinació dels diferents
òrgans de les administracions públiques responsables de la
prestació d'aquest servei.
d) Formular propostes i suggeriments sobre la transferència
de recursos i sobre l'assignació o delegació de competències a
les entitats locals i encàrrecs de gestió.
e) Informar de les necessitats i les insuficiències dels
ajuntaments en matèria de serveis mínims i proposar criteris
generals per a acordar la dispensa de la prestació i l'establiment
de serveis mancomunats.
f) Proposar criteris de colAlaboració i coordinació perquè les
diferents administracions públiques exerceixin llurs funcions de
cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
g) Informar amb caràcter preceptiu les propostes de creació
i extinció d'ajuntaments i l'alteració de termes municipals.
h) En general, efectuar propostes al Govern de les Illes
Balears en tots els assumptes, no prevists expressament en
aquest article, encaminats a millorar la coordinació entre
ambdues administracions públiques.
i) Qualsevol altra que li atribueixi la legislació en vigor.

1. Per tal de potenciar la coordinació i l'eficàcia en l'acció
administrativa, es crea el Consell Assessor de Municipis com a
òrgan de colAlaboració entre l'administració autonòmica i les
corporacions locals.
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Article 3
Composició
1. El Consell Assessor de Municipis, que tindrà una composició
paritària, serà presidit per qui ostenti la titularitat de la
conselleria amb competència general en qüestions de cooperació
local i podrà funcionar en ple o constituir al seu si seccions
sectorials o d'àmbit comarcal.
2. La composició de les seccions sectorials que, si pertoca, es
constitueixin les decideix el ple, sense que per formar-ne part es
requereixi la condició de membre d'aquell.

Disposició addicional
En el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, quedarà constituït el Consell Assessor de
Municipis.
Disposició final primera
L'organització i el règim de funcionament del Consell
Assessor de Municipis seran objecte de determinació
reglamentària.
Disposició final segona

3. Formaran part del ple, a més de qui presideixi el Consell
Assessor de Municipis:

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

a) El nombre de representants de l'administració autonòmica
que donin paritat al ple del Consell Assessor de Municipis.

Palma, 24 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Manel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

b) El president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears, que actuarà com a vicepresident.
c) Els alcaldes dels ajuntaments amb població superior a
40.000 habitants.

3.8. INTERPELALACIONS

d) L'alcalde de Formentera.
e) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Mallorca
amb població inferior a 2.000 habitants.

Ordre de Publicació

f) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Menorca
amb població inferior a 2.000 habitants.

RGE núm. 1189/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general urbanística, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

g) Un alcalde en representació dels ajuntaments d'Eivissa
amb població inferior a 2.000 habitants.

Palma, a 29 de febrer del 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

h) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Mallorca
amb població compresa entre 2.001 i 5.000 habitants.
i) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Menorca
amb població compresa entre 2.001 i 5.000 habitants.
j) Un alcalde en representació dels ajuntaments d'Eivissa
amb població compresa entre 2.001 i 5.000 habitants.
k) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Mallorca
amb població superior a 5.000 habitants i inferior a 40.000.
l) Un alcalde en representació dels ajuntaments de Menorca
amb població superior a 5.000 habitants i inferior a 40.000.
m) Un alcalde en representació dels ajuntaments d'Eivissa
amb població superior a 5.000 habitants i inferior a 40.000.
4. La Secretaria del Consell, amb veu però sense vot, estarà a
càrrec d'un funcionari adscrit a la conselleria amb competència
general en qüestions de cooperació local amb nivell de cap de
servei.
5. El Consell Assessor es reunirà sempre que ho cregui
necessari, a iniciativa del seu president o d'una tercera part dels
seus membres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general urbanística.
Motivació del procediment d'urgència: Donat que
l'aprovació del Decret Llei 2/2012, de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible suposarà canvis en la
legislació actual, suposarà una major seguretat jurídica i canvis
substancials a l’ordenació actual, el Grup Parlamentari
Socialista solAlicita el procediment d'urgència.
El passat divendres 17 de febrer de 2012, el Govern de les
Illes Balears va aprovar el Decret Llei 2/2012, de mesures
urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, publicat en el
BOIB del passat 18 de febrer.
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Aquest decret, segons l’exposició de motius, té com a
objectiu “garantir el principi de seguretat jurídica”, que ha de
ser garantit pels poders públics, molt especialment en l’àmbit de
l’urbanisme.
A més, l’exposició de motius també assenyala, entre altres
aspectes, que el decret llei contempla un conjunt de disposicions
“que pretenen donar solució a problemes molt concrets que
sovint suposen importants entrebancs a un desenvolupament
correcte de la política territorial i urbanística o corregeixen
situacions que no responen a la realitat”.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla el conseller responsable per tal que expliqui els
canvis que suposa el mencionat decret en la legislació actual, els
motius pels quals suposarà una major seguretat jurídica i, a més,
els canvis substancials que suposa per a l’ordenació actual.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1327/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 855/12, relativa a
política general d'ocupació. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
855/12, relativa a política general d'ocupació, la moció següent.
Exposició de motius
El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
social per les repercussions que tendran les mesures del Reial
Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, sobre l'ocupació a les Illes Balears
i considera que s’han de prendre accions per garantir que la
reforma del mercat laboral suposi la creació de llocs de feina,
més estabilitat i menys conflictivitat social a les Illes Balears,
mitjançant polítiques de reactivació econòmica i de lluita contra
la desocupació.
El Parlament de les Illes Balears constata que l’atur s’ha
convertit en la principal preocupació de la ciutadania,
especialment pel fet que en el mes de gener de 2012 la xifra de
persones aturades a les Illes Balears ha arribat a la xifra
històrica de 98.927, per la qual cosa es considera imprescindible
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que el Govern de les Illes Balears dugui a terme polítiques
actives d’ocupació que ara mateix no està realitzant.
El Parlament de les Illes Balears constata així mateix la
preocupació social sobre el fet que la reforma del mercat laboral
suposa un endarreriment en el dret constitucional a la
negociació colAlectiva i una ruptura de l’equilibri establert entre
els representants de les organitzacions empresarials i el
representats dels treballadors.
El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància de
les organitzacions sindicals com agents socials que representen
els treballadors i que tenen encomanada la defensa dels
interessos econòmics i socials d’aquests, per mandat
constitucional, i manifesta també la seva preocupació per la
situació de feblesa en què la reforma del mercat laboral deixa
als treballadors i a les treballadores de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar un pla de xoc amb les forces polítiques
socials, econòmiques i socials de les Balears en el termini d’un
mes per lluitar contra l’atur, per estimular la contractació i la
reducció de les persones sense feina.
2. El Parlament de les Illes Balears, atesa la importància que per
a les Illes Balears té la regulació de la modalitat de contractació
fixa discontinua, insta el Govern de l’Estat i el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries, per
assegurar la millora de la regulació d’aquesta
modalitat de contractació en la tramitació parlamentària de la
futura llei de reforma del mercat de laboral.
3. El Parlament de les Illes Balears, atesa la importància que per
a les Illes Balears té la regulació de la modalitat de contractació
per a la formació, pel fet que a la nostra comunitat autònoma les
xifres de fracàs escolar són superiors a les de la mitjana estatal,
insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dur
a terme les actuacions necessàries, per assegurar la millora de
la regulació d’aquesta modalitat de contractació en la tramitació
parlamentària de la futura llei de reforma del mercat laboral, per
tal d’evitar que desincentivi la finalització de l’ensenyament
secundari obligatori.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i posar en pràctica un pla específic per a
persones aturades que hagin exhaurit les prestacions, atès que
són les grans oblidades de la reforma laboral aprovada pel
Govern central.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i posar en pràctica un pla específic per a
l'ocupació de persones joves, amb especial atenció a la
formació, establint un sistema de beques amb la finalitat que
puguin ampliar l’aprenentatge, mitjançant pràctiques
complementàries de formació en empreses de la Unió Europea
i amb mesures que garanteixin la conciliació del treball amb la
formació.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment del programa electoral del Partit Popular,
oferint als ciutadans un servei públic d’ocupació eficaç, modern,
sense duplicitats i que faciliti l’accés als recursos a qualsevol
persona laboralment activa i a les empreses i treballadors, un
servei d’intermediació àgil, eficaç i adequat al perfil
professional solAlicitat, tot això malgrat el paper predominant
que dóna a les empreses de treball temporal la reforma del
mercat de treball.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir el camí del diàleg, la concertació i el consens,
establint mecanismes d’interacció del Govern amb tots els
agents socials, amb les organitzacions patronals i les
organitzacions sindicals i, en general, amb els representants de
tots els sectors, polítics, econòmics i socials, i a reprendre el
pacte per la competitivitat, com a eina de concertació, per
assegurar la cohesió i la pau social i evitar la conflictivitat.
8. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que,
per a les Illes Balears, té el conveni del sector hoteler, que arriba
a terme el 2012, i insta el Govern de les Illes Balears a
incentivar que la negociació d’aquest conveni es dugui a terme
amb condicions d’equilibri entre organitzacions patronals i
sindicals.

RGE núm. 1019/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis per a la policia turística. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1020/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma de la Llei 6/2005. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1021/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
policia turística. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1022/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
policia turística i policia local. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1084/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractació centralitzada (I). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1085/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atribució de llocs de feina (I). (Mesa de 29 de febrer de
2012).

Palma, a 24 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

RGE núm. 1086/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atribució de llocs de feina (II). (Mesa de 29 de febrer de
2012).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 1087/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atribució de llocs de feina (III). (Mesa de 29 de febrer de
2012).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1015/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
grau de seguretat i ciències policials. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1016/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
grau en criminologia, seguretat i ciències policials. (Mesa de
29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1017/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
grau en criminologia, seguretat i ciències policials (I). (Mesa
de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1018/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carnet
polític del DG de l'EPRTVIB. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1088/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atribució de llocs de feina (IV). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1089/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractació administrativa. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1090/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractació centralitzada. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1091/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (IV). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1092/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (V). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1093/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (VI). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1094/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (VII). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1095/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (VIII). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1096/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atribució de llocs de feina. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1097/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1098/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (I). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1099/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (II). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1100/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma (III). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1127/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportació a l'Escola de Formació
de persones adultes. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1128/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportació a l'Escola de Formació
de persones adultes (II). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a retalls en l'oferta formativa de
l'Escola de Formació de persones adultes. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1132/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola de Formació
de persones adultes (II). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1133/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a subvenció a pares i
mares joves i a joves embarassades. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1134/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a subvenció per a entitats
que treballen amb joves majors d'edat. (Mesa de 29 de febrer
de 2012).
RGE núm. 1135/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a subvencions a perceptors
de la targeta bàsica. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1136/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a campanyes d'educació
sanitària. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1137/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a composició del Consell
de la Salut de les Illes Balears. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola de Formació
de persones adultes. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a productors de patates. (Mesa de
29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1151/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament
dels consells. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1152/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a principi estatutari de
responsabilitat fiscal. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1153/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari previst per a
l'elaboració de la Llei de finançament dels consells. (Mesa de
29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament
dels consells. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1155/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a principi estatutari de
responsabilitat fiscal. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1159/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari previst per a
l'elaboració de la Llei de finançament dels consells. (Mesa de
29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1175/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cursos de formació en
matèria de violència de gènere. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

RGE núm. 1160/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris a la Llei de finançament
dels consells. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1176/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a celebració del 8 de març.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1161/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a principi estatutari de
responsabilitat fiscal. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1177/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció
precoç del càncer de mama, juliol. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

RGE núm. 1162/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari previst per a
l'elaboració de la Llei de finançament dels consells. (Mesa de
29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1178/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció
precoç del càncer de mama, agost. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

RGE núm. 1163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments
al Consell Social de la Joventut 2012. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

RGE núm. 1179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció
del càncer de mama, setembre. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a anuncis a la plana web
del Govern. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1180/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció
del càncer de mama, octubre. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1169/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció del
càncer de mama, novembre. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1181/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a mesures per reduir la despesa a
l'àrea de salut de Menorca. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1170/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció del
càncer de mama, desembre. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1182/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a valoracions fetes pel sindicat
SATSE. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1171/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de detecció del
càncer de mama, gener 2012. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a càtedra d'estudis contra
la violència de gènere. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1173/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a cobertura sanitària a les
persones immigrants. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a igualtat d'oportunitats
entre homes i dones. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1174/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments
al Consell Social de la Joventut. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

RGE núm. 1185/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a conveni de colAlaboració
amb l'IBAVI. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes
de seguretat animal. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
Proagro. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deute del Govern amb el tercer sector. (Mesa de 29 de febrer
de 2012).
RGE núm. 1212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
Provacu. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
Proalfa. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el grau de seguretat i ciències
policials, o grau en criminologia, seguretat i ciències policials?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 1248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1249/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (I). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1250/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (II). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1251/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (III). (Mesa de 29 de febrer de
2012).

B)
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.
Des de la conselleria, hi ha cap intenció de reactivar els
estudis de grau en criminologia, seguretat i ciències policials?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

RGE núm. 1252/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (IV). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1253/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (V). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1254/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (VI). (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1255/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (VII). (Mesa de 29 de febrer de
2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La UIB està fent gestions per posar en marxa el grau en
criminologia, seguretat i ciències policials?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general conseller de Presidència
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Donat que el Sr. Gómez va manifestar en la Comissió de
control de l'EPRTVIB de dia 16 de febrer del 2012 que
l'anterior director general, Sr. Martorell, tenia carnet polític, el
Grup Parlamentari Socialista pregunta al director general
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conseller de Presidència, Sr. Gómez: té carnet d'algun partit
polític el Sr. Gómez?

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

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Hi ha alguna diferència entre les responsabilitats d'un policia
turístic i la resta de policies locals?

E)
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.
Atenent els convenis que s'han firmat aquests darrers anys
entre el Govern de les Illes Balears i diferents ajuntaments per
tal de fer viable la policia turística, en quina situació es troba la
signatura d'aquests convenis per a l'any 2012?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quin o quins procediments de contractació centralitzada
s'han iniciat per part de la central de contractació, indicant la
data d'inici i la publicació en el BOIB?

F)

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té intenció el Govern de reformar la Llei 6/2005, de 3 de
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data ha dictat l'ordre d'atribució de funcions als
llocs de feina de la Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S'està treballant des de la conselleria per tal d'establir algun
pla d'estabilitat que permeti integrar els policies turístics a les
plantilles operatives de les diferents policies locals al llarg de tot
l'any?
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.
En quin BOIB s'ha publicat l'ordre d'atribució de funcions
als llocs de feina de la Conselleria d'Administracions Públiques?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

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

Inclou l'ordre d'atribució de funcions dels llocs de feina de
la Conselleria d'Administracions Públiques l'atribució de
funcions dels llocs de feina de la centra de contractació?

S'ha iniciat algun procediment de contractació centralitzada
per part de la central de contractació, a data d'avui?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que no s'hagi dictat l'ordre d'atribució de funcions als
llocs de feina de la Conselleria d'Administracions Públiques o
s'hagi dictat amb posterioritat al moment de creació o
d'ocupació dels llocs de feina de la centra de contractació de
l'Administració de la comunitat autònoma, quines funcions els
ha atribuït i quin instrument ha utilitzat per atribuir-los les
funcions que els corresponen, atès que d'acord amb l'article 6.6
de la Llei 3/2033, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
no es poden posar en marxa noves unitats administratives,
previstes a les relacions de llocs de feina, fins que
reglamentàriament s'hagin establert les funcions que han de dur
a terme?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants llocs de feina estan ocupats a la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 funcionaris ocupen els llocs de feina de la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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.
Fins a data d'avui, s'ha dut a terme cap contractació
administrativa centralitzada des d'alguna unitat administrativa
de la Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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.
A quins cossos pertanyen els funcionaris que ocupen els
llocs de feina de la central de contractació de l'Administració de
la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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.

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 ha estat el sistema de provisió, d'ocupació o de
mobilitat que s'ha utilitzat per ocupar els llocs de feina de la
central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma?

En quina data, per mitjà de quin instrument jurídic s'ha creat
la central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
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.
A quin BOIB s'ha publicat l'ocupació dels llocs de feina de
la central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin BOIB s'ha publicat la creació de la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.
Quins llocs de feina s'han creat i formen part de la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma?

Ha dictat ja l'ordre d'atribució de funcions als llocs de feina
de la Conselleria d'Administracions Públiques?

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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.
En quin BOIB s'ha publicat la creació dels llocs de feina que
formen part de la central de contractació de l'Administració de
la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a
l'Escola de Formació de persones adultes de Maó per a l'any
2012?

Quins espais té en estudi el Govern de les Illes Balears per
ubicar l'Escola de Formació de persones adultes de Maó?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina va ser l'aportació del govern de les Illes Balears a
l'Escola de Formació de persones adultes de Maó per a l'any
2011?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció adreçada a pares i mares
joves i a joves embarassades i amb quina quantia?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Ha hagut l'Escola de Formació de persones adultes de Maó
de retallar l'oferta formativa del curs 2011-2012, oferta ja
iniciada, a causa del retall de l'aportació del Govern a l'escola?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció adreçada a entitats que
treballen amb joves majors d'edat que han estat sotmesos a
tutela administrativa i amb quina quantia?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció de l'any 2012 per als
perceptors de la targeta bàsica i amb quina quantia?
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Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines campanyes d'educació sanitària dirigida als ciutadans
té previst realitzar la conselleria a través de la Direcció de
planificació, control i gestió de medicaments dels serveis
farmacèutics i quina quantia hi té previst dedicar?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quins productors s'han presentat a la convocatòria d'ajudes
per al suport a les agrupacions de productors de patates de
consum no destinades a la indústria de la fècula (Resolució del
president del FOGAIBA de 7/9/2011), amb una partida de
405.018,20 euros (dels quals 258.878.35 del MARM i
146.139,85 euros del FOGAIBA), ampliables fins a 100.000
euros més?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

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

Quines són les persones que actualment componen el
Consell de Salut de les Illes Balears per Llei de salut de les Illes
Balears?

Quins són els criteris que el Govern de les Illes Balears
aplicarà en l'elaboració de la futura llei de finançament dels
consells insulars?

AI)

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

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern de les Illes Balears una decisió presa quanta a
la ubicació de l'Escola de Formació de persones adultes de
Maó?

Pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
estatutari de "responsabilitat fiscal" en la nova llei de
finançament dels consells insulars?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears quant a
l'elaboració d'una nova llei de finançament dels consells
insulars?

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

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins són els criteris que el Govern de les Illes Balears
aplicarà en l'elaboració de la futura llei de finançament dels
consells insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
estatutari de "responsabilitat fiscal en la nova llei de
finançament dels consells insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears quant a
l'elaboració d'una nova llei de finançament dels consells
insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quins són els criteris que el Govern de les Illes Balears
aplicarà en l'elaboració de la futura llei de finançament dels
consells insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
estatutari de "responsabilitat fiscal" en la nova llei de
finançament dels consells insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears quant a
l'elaboració d'una nova llei de finançament dels consells
insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és el calendari de pagament al Consell Social de la
Joventut en la nominativa aprovada en els pressupostos del
2012?
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Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins són la justificació i el motiu de l'anunci de 19 agents
comercials del Grup Santander publicat a la pàgina del Govern
del dia 10/02/2012?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de gener de 2012?
Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de gener de
2012?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de novembre de 2011?

Recentment la directora d'Immigració va declarar a diversos
mitjans de comunicació que les mesures preses per l'Ib-salut per
donar accés a la població immigrant de la comunitat autònoma
eren restrictives i deixaven colAlectius fora de la cobertura
sanitària.

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de novembre
de 2011?

Quines mesures ha proposat la directora d'Immigració a l'Ibsalut per millorar l'atenció sanitària als immigrants i garantir el
seu accés a la cobertura sanitària?

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de desembre de 2011?
Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de desembre
de 2011?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin és el calendari de pagament al Consell Social de la
Joventut del deute de l'any 2011?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de cursos de formació en matèria de violència de
gènere dirigits a professionals dels àmbits social, judicial,
policial, sanitari, etc., ha realitzat l'any 2011 l'IBD?

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes d'agost de 2011?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines activitats té previstes l'IBD per a la celebració del dia
8 de març?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes d'agost de
2011?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de setembre de 2011?
Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de setembre de
2011?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de juliol de 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de juliol de
2011?

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

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes d'octubre de 2011?
Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes d'octubre de
2011?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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.

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

Quines són les mesures, tant de personal com econòmiques
o d'altres, que s'han dut a terme a l'àrea de salut de Menorca per
reduir la despesa final dels serveis?

Quines mesures concretes té previstes l'Institut Balear de la
Dona per conscienciar els estudiants de les Illes Balears de la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones?

Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què opina la consellera de Salut de la valoració feta pel
sindicat SATSE de Menorca (dia 16 de febrer del 2011) en la
qual alerten del deteriorament de l'assistència sanitària a l'illa?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quants de pisos de lloguer del conveni de colAlaboració amb
l'IBAVI es varen assignar a dones procedents de cases d'acollida
per víctimes de violència de gènere durant l'any 2011 per part
de l'IBD?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines previsions té en relació amb la data de signatura i de
la quantia del conveni amb la Universitat de les Illes Balears per
subvencionar la càtedra d'estudis contra la violència de gènere?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants manescals estan realitzant actualment les campanyes
de seguretat animal després de l'ordre emesa per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori d'aplicació a partir de
gener del 2012?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Proagro?
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Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
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 del deute total del Govern de les Illes Balears amb
entitats socials, del tercer sector, sense ànim de lucre,
ajuntaments o qualsevol associació que doni servei a les
persones amb dependència i a persones amb discapacitat, amb
detall de nom de l'entitat, serveis que presta, mensualitats que
es deuen per mes/any, especificant quina quantitat es deu.
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data es va dictar l'acord d'inici per a l'elaboració
del decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins tràmits, dels prevists a la normativa reguladora del
procediment d'elaboració reglamentària, s'han dut a terme, fins
a la data d'avui, en la tramitació del decret de mesures per a la
simplificació documental en els procediments administratius?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Provacu?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Proalfa?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quines dates s'ha dut a terme el tràmit d'audiència en
relació amb l'elaboració del decret de mesures per a la
simplificació documental en els procediments administratius?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
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.
Per quin mitjà s'ha dut a terme el tràmit d'audiència en
relació amb l'elaboració del decret de mesures per a la
simplificació documental en els procediments administratius?
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Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per què han denominat el seu pla de simplificació
administrativa "Primer pla director de simplificació
administrativa" si saben i els consta que el Govern durant la
legislatura anterior va fer públic (i encara es pot trobar a la web
del Govern), el "Primer pla director de simplificació i reducció
de càrregues administratives", que s'emmarcava dins el segon
Pla estratègic de qualitat 2007-2014?

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

Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A quines entitats i a quines institucions s'ha donat tràmit
d'audiència en relació amb l'elaboració del decret de mesures
per a la simplificació documental en els procediments
administratius?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina adreça electrònica o a quin mitjà s'ha publicat
l'esborrany o l'avantprojecte de decret de mesures per a la
simplificació documental en els procediments administratius?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1329/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no consens
amb l'oposició. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a guardons amb motiu del Dia de les Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 29
de febrer de 2012).
RGE núm. 1333/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a nomenament del nou director general
d'IB3. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 29 de
febrer de 2012).
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst que es podrà dur a Consell de Govern
l'aprovació del decret de mesures per a la simplificació
documental en els procediments administratius?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Per quin motiu no vol consensuar el Sr. Conseller de
Presidència amb l'oposició el futur d'IB3, després de la dimissió
del Sr. Palazón?
Palma, a 27 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

BOPIB núm. 35 - 2 de març de 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Sr. President que no hi ha a la nostra comunitat cap
dona mereixedora de cap dels guardons prevists amb motiu del
Dia de les Illes Balears?
Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 1377/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes polítics duts a terme en els centres educatius de les Illes
Balears. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1378/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió del Consell interterritorial del Sistema Nacional de
Salut. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1379/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a apropament de la Unió Europea al conjunt de la ciutadania
de les Illes Balears. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1380/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou centre d'interpretació de Ca S'Amitger. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera el Govern adequada als principis d'independència,
pluralitat i professionalitat la proposta de nomenament del nou
director general d'IB3?
Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1370/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a modificació de la Llei de funció pública.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mobilitzacions en defensa de
l'ensenyament públic. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1374/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reordenació dels nous amarraments del port urbà de
Ciutadella. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1375/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de les oficines del Consorci de la Platja de Palma.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1376/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
pacte local. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

RGE núm. 1381/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
laboral. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1382/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
operació financera per fer front als deutes amb els proveïdors.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1383/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement d'un tracte específic per a les regions insulars.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1384/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
públic. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1385/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament de les despeses corrents dels centres educatius.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1386/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
bàsics a tots els centres d'ensenyament. (Mesa de 29 de febrer
de 2012).
RGE núm. 1387/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per fer front a l'atur. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1388/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
laboral (I). (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1389/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla de xoc contra l'atur. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

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

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

Quina valoració fa el president 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?
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins objectius es pretenen assolir amb l'impuls del nou
pacte local anunciat recentment per la Conselleria
d'Administracions Públiques?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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.
Com valora el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
les mobilitzacions per defensar l'ensenyament públic?
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina consideració li mereix al conseller d'Educació,
Cultura i Universitats la proliferació d'actes polítics duts a terme
en els centres educatius de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Ana Maria Aguiló i Garcías.

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

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

Quin és el contingut de l'acord aconseguit per la Conselleria
de Turisme i Esports en la reordenació dels nous amarraments
del port urbà de Ciutadella amb les entitats, els agents i els
usuaris?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.

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.
Quin estalvi suposarà el trasllat de les oficines del Consorci
de la Platja de Palma al Palma Arena?

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 són els termes que es van tractar a la darrera reunió
celebrada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
salut?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions ha encarregat el Govern de les Illes
Balears al Consorci Centre Balears Europa per apropar la Unió
Europea al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears?
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Cristóbal Montoro, d'aprovar una gran operació financera a fi de
fer front a tots els deutes amb proveïdors que mantenen les
comunitats autònomes, xifra que puja a més de 30.000 milions
d'euros?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què suposa l'obertura del nou centre d'interpretació i
informació de la Serra de Tramuntana de Ca S'Amitger per part
del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins efectes positius preveu el vicepresident econòmic que
tendrà per a les nostres illes la reforma laboral impulsada pel
Govern d'Espanya?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el vicepresident econòmic de l'anunciat
fet pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Sr.

Ens podria explicar quines propostes va presentar el Govern
de les Illes Balears per tal que la Unió Europea reconegui un
tracte específic per a les regions insulars, en el nou marc
financer 2014-2020, pel que fa a la política de cohesió?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què té a dir el Govern de les Illes Balears sobre la dada de
dèficit públic de la comunitat autònoma de l'exercici 2011,
coneguda la setmana passada?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.
Sap el conseller d'Educació i Cultura que els pares i les
mares d'alguns centres educatius paguen les despeses corrents
que correspondria pagar a la conselleria?
Palma, a 29 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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R)

Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

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 d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pot garantir el Govern els serveis bàsics a tots els centres
d'ensenyament durant aquest curs?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines són les mesures que impulsa el Govern de les Illes
Balears per fer front a l'atur?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera el Sr. Vicepresident Econòmic que servirà per
crear ocupació la norma de la reforma laboral que preveu
l'acomiadament per raó de malaltia encara que aquesta estigui
justificada?
Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. President, per què considera que el seu govern no ha de
fer un pla de xoc contra l'atur?

Ordre de Publicació
RGE núm. 1156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de finançament dels consells insulars,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a funcionaris de l'Estat i la llengua, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a funcionaris de l'Estat espanyol, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a captació de talent, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29
de febrer de 2012).
RGE núm. 1218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-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 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a damnificats per la Llei de normalització
lingüística, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a la Constitució i la llibertat, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1260/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
en el batxillerat, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1261/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
en el batxillerat (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1262/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
en el batxillerat (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
en el batxillerat (III), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1264/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llistes d'espera de residència, centre de dia o ajuda
econòmica, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1265/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llistes d'espera de residència, centre de dia o ajuda
econòmica (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1266/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a immigrants
als serveis de salut pública, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29 de febrer
de 2012).
RGE núm. 1267/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació
del Govern a Formentera, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29 de febrer
de 2012).
RGE núm. 1268/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pelAlícules
en català, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1269/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis amb els ajuntaments pels centres de dia, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1270/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures per fer front a les demandes socials, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
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RGE núm. 1271/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments al tercer sector, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1272/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestió dels serveis socials, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1273/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a coordinació interinstitucional, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1274/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places residencials, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1275/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció als menors i joves infractors, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1276/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis de colAlaboració per mesures en medi obert, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1277/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a equips de valoració, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1278/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a denúncies que afectin els drets dels menors, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1279/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a punts de trobada familiar, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1280/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a derivació a programes de família, a contestar davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

1426

BOPIB núm. 35 - 2 de març de 2012

RGE núm. 1281/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de
lucre, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1282/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobrament d'endarreriments, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de febrer de
2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Considera raonable el Sr. Conseller d'Administracions
Públiques que els funcionaris de l'Estat espanyol no coneguin la
llengua castellana?

RGE núm. 1283/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis per als centres de dia, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1284/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobrament dels endarreriments als centres de dia, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Considera raonable el Sr. Conseller d'Administracions
Públiques que l'exigència de català en els llocs base de
l'Administració dificulta la captació de talent?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
En quin estat es troba l'elaboració de la nova llei de
finançament dels consells insulars?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quan fa comptes el conseller convocar el Consell Social de
la Llengua Catalana per tractar, com a mínim, sobre la
modificació de la Llei de normalització lingüística?

B)
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Considera raonable el Sr. Conseller que els funcionaris de
l'Estat espanyol no coneguin la llengua castellana?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quins han estat, a parer del conseller, els damnificats tots
aquests anys per la Llei de normalització lingüística i en quins
termes?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina repercussió poden tenir els canvis en el batxillerat que
ha anunciat el ministre en els estudis de formació professional?

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Considera el Sr. Conseller que el deure de conèixer el
castellà de l'article 3 de la Constitució Espanyola va en contra
de la llibertat dels ciutadans?
Palma, a 22 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pensa el conseller que els canvis en el batxillerat anunciats
pel ministre ocasionaran també canvis en les plantilles
orgàniques dels centres de secundària i en les quotes?

H)
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com pensa afrontar els canvis en el batxillerat que ha
anunciat el ministre d'Educació?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Quantes persones esperen una plaça en residència, centre de
dia o ajuda econòmica?

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com pensa que els canvis en el batxillerat que ha anunciat
el ministre d'Educació poden afectar els centres docents
concertats?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Sap vostè que les persones que han solAlicitat una ajuda,
plaça a una residència o a un centre de dia no poden comprovar
en quina situació es troba el seu expedient?
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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.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quina opinió li mereix al conseller de Presidència que hi
hagi immigrants que no són atesos als hospitals i als centres de
salut públics?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Ens hem assabentat que no s'han renovat els convenis amb
els ajuntaments pels centres de dia municipals. Con saben, dia
321 de desembre de 2011 varen finalitzar, i la conselleria no
n'ha confirmat la renovació per al 2012. A pesar de no tenir el
conveni signat i de no cobrar de la conselleria, els ajuntaments
ofereixen aquest servei a les persones dependents. Quan pensa
pagar la conselleria els endarreriments dels convenis de 2011?
Quan pensa la conselleria revocar els convenis municipals dels
centres de dia? Quan cobraran els endarreriments els
ajuntaments que han continuat oferint el servei?
Palma, a 15 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
En quin edifici o local s'ubicarà la Delegació Territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Quines polítiques transversals impulsa la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social per fer front a l'augment de les
demandes socials?
Palma, a 20 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Atès que, segons la seva versió dels fets, l'emissió de
pelAlícules en castellà a IB3 tenia caràcter temporal i n'era la
causa una compra que se'n féu, podria assabentar-nos per quin
temps tenen estoc o quan es tornaran a emetre les pelAlícules en
català a la televisió autonòmica?
Palma, a 14 de febrer de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Preveu el Govern pagar a càrrec dels 224 milions de la
liquidació rebuda d'Hisenda el que deu a les entitats del tercer
sector i aprovar l'anunciat calendari de pagaments?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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infractors són suficients per atendre la demanda per complir les
mesures judicials?

T)
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ens pot concretar com s'optimitza i coordina amb les
diferents administracions implicades en la gestió dels serveis
socials?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Ens pot indicar quins són els convenis de colAlaboració que
ha signat la seva conselleria amb institucions públiques i entitats
de la xarxa social per a la consecució de mesures en medi obert?

U)
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el resultat concret de la coordinació
interinstitucional entre les diferents administracions implicades
en la gestió dels serveis socials?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Ens pot indicar si les places residencials, públiques o
concertades, són suficients per atendre totes les solAlicituds?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Ens pot informar si s'han mantingut els mateixos equips de
valoració amb els mateixos recursos humans, a tots els centres
base que venien funcionant respecte del pressupost de l'any
2011?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Considera que els convenis actuals signats amb entitats
públiques i privades que donen atenció als menors i als joves

Ens pot indicar quantes denúncies s'han posat en marxa des
de l'ODDM per a continguts inapropiats que hi ha a Internet o
altres mitjans que afectin els drets dels menors?
Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Ens pot indicar quants nous convenis s'han signat amb
entitats municipals per a la creació de Punts de trobada familiar?

Pot informar sobre quan podran cobrar els endarreriments
corresponents a 2011 els ajuntaments pels centres de dia?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Quants convenis o acords ha signat la conselleria amb
entitats locals per a la derivació de famílies a programes de
família?

Ens pot informar quan es renovaran els convenis de 2012
amb les entitats locals per a la prestació que ofereixen als
usuaris en els centres de dia?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Quan es pensa publicar la convocatòria de subvencions per
a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes
adreçats al suport i l'atenció a dones joves embarassades i a
mares i pares joves que tenen dificultats socials o personals per
a l'any 2012?

Ens pot indicar quan cobraran els endarreriments de 2012 els
ajuntaments que han continuat oferint el servei als usuaris del
centre de dia?

Palma, a 21 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 22 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1224/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deute del Govern de les Illes Balears amb els
consells insulars. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1431

Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Atesa la situació de greu crisi econòmica que pateixen els
diferents sectors econòmics i també tots els ciutadans de les
Illes Balears.

RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs complet en promoció turística, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 29 de febrer de 2012).

Atès l’increment constant i significatiu d’aturats que, segons
dades de l’EPA, se situa ja a les Illes Balears en la xifra de
146.500, amb les greus conseqüències que això suposa per a les
economies familiars.
Atès que les previsions econòmiques i socials d’aquesta
situació no sols no albiren una milloria sinó que preveuen una
prolongació molt llarga dels seus efectes a les nostres illes i,
encara més, un agreujament de les seves conseqüències.
Atesa la manca de liquiditat del nostre sistema financer i de
les nostres empreses.
Ateses les necessitats dels proveïdors i creditors dels
diferents consells insulars que, a causa del deute de les
esmentades institucions, no poden atendre de forma adient els
compromisos de pagament.
Atès que la principal font d’ingressos dels pressuposts dels
diferents consells insulars són aportats a través dels pressuposts
del Govern de les Illes Balears.
Atès que en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera
el Govern central i les comunitats autònomes han acordat
mesures (renovació deute 2012, línies ICO, avançament de
8.000 milions d’euros, etc.) per garantir la liquiditat de les
comunitats autònomes i fer front al pagaments dels creditors.
Atès que els diferents consells insulars són un dels principals
creditors de la comunitat autònoma.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1223/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de vigilància pels virus Schmallenberg, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la proposta d'impuls a l'atenció a la
salut mental a les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1226/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impuls del producte turístic cultural, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de febrer de
2012).
RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei d'IB3 i suport al sector
audiovisual, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 29 de febrer de 2012).
RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa,
amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 29 de
febrer de 2012).
RGE núm. 1334/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Mesa de diàleg permanent entre les federacions de
pares i mares d'alumnes i d'administració, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
29 de febrer de 2012).

Atesa la responsabilitat de les institucions en la prestació
dels serveis bàsics pels ciutadans de les nostres illes.

Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar, de forma immediata, tot el deute que el
Govern de les Illes Balears té pendent amb els diferents consells
insulars.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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Tots els grup polítics es manifesten a favor del traspàs de
competències als consells insulars de la promoció turística, tal
i com preveu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Malgrat això, la crisi econòmica és una contínua excusa per
frenar aquest traspàs te competències recollit a l'Estatut
d'Autonomia.

Tot i que a l’Estat espanyol en aquests moments no es té
constància de la presència del virus “Schmallenberg" el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va
acordar a principis de febrer amb les comunitats autònomes
establir plans de vigilància de l’esmentada malaltia per garantir
la detecció ràpida del virus.

El Grup Parlamentari Socialista és conscient de la situació
econòmica en la qual ens trobam, però això no ha de ser
impediment per iniciar i posar en marxa la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells.

Atenent que la reducció dels contractes a veterinaris per fer
controls sanitaris a les explotacions ramaderes de les Illes
Balears, aplicada des del mes de gener per la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, podria no fer efectiva
la implantació d’aquest pla.

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

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

Proposició no de llei

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar la Comissió Mixta de Transferències
Govern-Consells, per iniciar els tràmits, a fi que durant aquesta
legislatura es traspassin als consells insulars les competències
en promoció turística, tal i com preveu l'article 30.11 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, així com l'ordenació
turística al Consell Insular de Mallorca.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla de vigilància del virus
"Schmallenberg" (SBV), dotat adequadament dels mitjans
humans i econòmics per poder complir amb els seus objectius.

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar les contractacions de manescals per fer els
controls sanitaris a les explotacions ramaderes que es feien
abans de les instruccions de gener de 2012, limitant aquests
controls, per tal de garantir la seguretat alimentària a les nostres
illes.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
S’ha confirmat la presència del virus "Schmallenberg" a més
de mil granges europees, al voltant de 1.041 explotacions
ramaderes europees, majoritàriament d’oví, segons han
confirmat les administracions responsables als països de la Unió
Europea afectats fins al moment: Alemanya, Holanda, Bèlgica,
Gran Bretanya i França. En aquests estats s’han constatat un
total de 966 focus a explotacions dedicades a l’oví, 43 de boví
i 32 de caprí.
Aquest virus va ser detectat inicialment a explotacions
ramaderes d’Alemanya el 18 de novembre de 2011 i va ser
reconegut oficialment per la Comissió Europea.
El Centre europeu per a la Prevenció i Control de Malalties
ha manifestat que altres virus genèticament similars no han
causat malalties humanes, per tant es considera poc probable el
contagi tot i que no es pot excloure totalment. És per això que
és necessària una gran coordinació entre responsables de salut
animal i de salut humana per tal de detectar qualsevol
simptomatologia sospitosa en humans, especialment en
colAlectius en risc com podrien ser els ramaders o manescals que
mantinguin contacte amb animals afectats.

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 de Salut.
Exposició de motius
La passada legislatura es va aprovar al Ple del Parlament la
Proposició no de llei titulada “Impuls a l’atenció a la salut
mental a les Illes Balears” (RGE núm. 13264/09), amb la
unanimitat de la cambra, on s’acordà crear una ponència en el
marc de la Comissió d’Assumptes socials per elaborar un pla de
feina consensuat entre les diferents forces polítiques per atendre
la malaltia de salut mental amb presència de diputats i membres
designats pels diferents grups parlamentaris.
Els punts 2, 3 i 4 de la PNL desenvolupaven les
característiques que hauria de tenir la ponència, la seva
organització, el funcionament i les persones i entitats que s’hi
haurien de trobar integrades o que haurien de ser consultades.
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La finalitat de la creació de la ponència era establir un marc
on poder tractar sobre com millorar l’atenció als ciutadans de
les Illes Balears que pateixen algun tipus de malaltia mental.
Actualment, els motius que varen portar el Parlament de les
Illes Balears a aprovar aquella proposició no de llei continuen
plenament vigents: l’impacte de les malalties mentals i les
dificultats per atendre-les de la manera més adequada persisteix
i es va agreujant dia rere dia.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears acorda recuperar les
propostes presentades a la PNL “Impuls a l’atenció de la salut
mental a les Illes Balears” (RGE núm. 13264/09), i crear la
ponència per elaborar un pla de feina consensuat entre tots els
agents implicats per tal d’atendre en les millors condicions
possibles els ciutadans de les Illes Balears que pateixen
malalties mentals.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda que la ponència
s’estableixi en els mateixos termes en què fou aprovada en el
seu moment.
Palma, a 16 de febrer de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

És necessari racionalitzar al màxim la despesa i dur a terme
actuacions de promoció enfocades directament al client final,
mitjançant la promoció del producte turístic concret, usant el
canal adient.
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera tenen alguns
productes turístics que coincideixen, el més clar és el “sol i
platja”, però cadascuna en té de propis i diferents de la resta
d'illes. Per això, és necessari, per estructurar millor les
actuacions de promoció, perquè siguin més productives,
assenyalar els productes prioritaris per a cada una de les illes.
La implicació directa del sector privat, tant a l'hora d'estructurar
el producte com de dissenyar actuacions de promoció, han de
ser els punts de partida de les actuacions de promoció.
Un producte turístic que també s’ha de estructurar a cada
una de les illes és el turisme cultural. És aquest un producte que
pot ser operatiu tot l’any, marca diferències respecte d’altres
destinacions turístiques. Hi ha moltes possibilitats a l’hora de
l'estructuració d’aquest producte, per això és necessari que es
faci des de cada illa.
Per 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, conjuntament amb el Consell de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i amb el sector privat,
impulsar l'estructuració del turisme cultural a les Illes Balears,
per tal que cada illa pugui oferir una oferta atractiva i
diversificada de la seva història, tradicions, patrimoni,
gastronomia, amb la finalitat que, el més aviat possible, les
nostres illes també siguin un referent del turisme cultural.

D)

Palma, a 17 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 Turisme.
La importància de la promoció turística és ben coneguda per
tots.
Les demandes dels nostres visitants, cada vegada més
específiques; la diversificació dels sistemes de comercialització;
l'ample ventall de productes turístics que podem oferir als
nostres visitants; el client final al qual volem arribar són algunes
de les variables que s’han de tenir en consideració per a la
planificació d’actuacions de promoció turística. En definitiva,
el que volem vendre i a qui, i com arribar-hi són qüestions que
és necessari saber i tenir present a l'hora del disseny de les
campanyes de promoció turística.
Les marques Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com
a destinacions turístiques de sol i platja, són conegudes als
mercats emissors, però això no basta, no és suficient. És
necessari continuar treballant, promocionant, i millorar aquest
posicionament de la marca, però al mateix temps hem de fer
feina amb altres productes turístics i donar a conèixer altres
possibilitats d’oci a les Illes Balears, que n'hi ha.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
El 4 de gener del 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de
les Illes Balears la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, aprovada per
consens del Parlament de les Illes Balears.
En aquesta llei, que obtingué el suport de totes les forces
polítiques del Parlament, es fixaven tota una sèrie d’obligacions
per a l’ens públic, que esmenta la llei a l’exposició de motius,
on, entre d'altres, es diu: “Els mitjans públics de comunicació
audiovisual han d’estar orientats a complir unes funcions de
servei públic de manera que es garanteixin i prioritzin els valors
que el legislador considera que són la raó de ser del servei i que
estan íntimament lligats amb el dret a rebre informació veraç, a
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la garantia del pluralisme, al respecte de la dignitat de les
persones i a oferir uns continguts de qualitat.”

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

Igualment, en relació amb el sector audiovisual afegeix:
"aquest disseny organitzatiu ha d'assumir, i donar-hi resposta,
les exigències que presenten l'articulació i el funcionament d'un
servei públic que compleixi els principis esmentats, però que
també actua en el mercat audiovisual.”

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

Atès, a més, que a petició i amb l’acord de les productores
audiovisuals, IB3 va aprovar un pla de viabilitat durant la
passada legislatura, un pla que han reclamat recentment ja que
l’actual direcció l’ha incomplit des del primer dia, ofegant així
econòmicament el sector audiovisual de les nostres Illes.

La crisi financera que ha generat en una crisi econòmica,
afecta directament les administracions públiques amb una
reducció d’ingressos molt elevada. Aquesta reducció
d’ingressos obliga a racionalitzar i a prioritzar quins han de ser
els serveis públics que s’han de gestionar des de les
administracions.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
elaborar i presentar un nou pla de viabilitat econòmica de l’ens
públic, per així poder garantir els pagaments a proveïdors en
funció de l’esmentat pla.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un paquet de mesures de suport a les
produccions audiovisuals impulsades per les empreses del sector
de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la direcció de
l’EPRTVIB a aplicar la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en el sentit
que el català ha de ser la llengua vehicular d'IB3 TV, així com
a donar compliment en concret a la funció de servei públic,
article 2 de l’esmentada llei, que encomana a l’ens públic
“difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears”, i en aquest sentit s’insta al restabliment de les sèries
de ficció i pelAlícules que ja s’emetien en català com a primera
llengua, sistema dual, abans del canvi de criteri de la nova
direcció.
4. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a fer un
esforç per mantenir la producció pròpia, feta a les Illes Balears,
i per empreses de la nostra comunitat autònoma, com recomana
l’esmentada llei, contractant aquestes per continuar amb aquest
tipus de producció com a part principal de la programació
d’IB3.
Palma, a 21 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

En un moment com l’actual és imprescindible que aquesta
racionalització del servei sigui valorada i pactada per una ample
majoria, perquè serà des de l’acceptació de la majoria que es
podran evitar situacions de crispació, i que hi haurà més
garanties d’encertar en les mesures.
El sector sanitari és molt sensible a la reducció dels recursos
perquè una mala planificació o una reducció inadequada pot
afectar negativament la salut de la població.
Per altra banda, qualsevol racionalització del serveis
sanitaris ha de continuar garantint la igualtat d’accés, l’equitat
i la qualitat del servei.
El colAlectiu de professionals sanitaris són els que coneixen
millor les necessitats del servei sanitari, els que tenen dades en
temps real de la situació dels serveis, els que poden proposar
mesures diversificades i flexibles. La seva participació en la
presa de decisions és una necessitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca, presenta a debat en comissió la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, constitueixi, en el termini màxim de tres
mesos, un comitè tècnic assessor dels treballadors sanitaris,
perquè valorin de forma permanent la situació de la sanitat
balear i consensuïn una proposta de racionalització i millora de
les prestacions sanitàries. Així mateix, en aquest comitè tècnic
han d’estar representats, com a mínim, els responsables de
serveis hospitalaris i els coordinadors de l’atenció primària.
Palma, a 24 de febrer de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Proposició no de llei

G)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una mesa de diàleg permanent entre les
federacions de pares i mares d’alumnes i l’administració.

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.

Palma, a 24 de febrer de 2012.
La diputada:
Ana Maria Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Els pares i les mares són els primers responsables de
l’educació dels seus fills, per això necessitam la seva
participació dins el sistema educatiu i confiar en les seves
decisions.
L’administració en el seu dia a dia i mitjançant els seus
diferents nivells d’actuació ja rep informació dels pares i les
mares, es tracta aquí, per tant, d’obrir un nou canal de
comunicació més directe i específic, i establir-lo de forma
sistemàtica i normalitzada.
L’educació constitueix un dret fonamental de l’individu que
es materialitza mitjançant les actuacions de les corresponents
administracions competents. El Grup Parlamentari Popular
considera que tot i que el dret a l’educació és un dret individual
de cada un, és necessari per a l’administració tenir un contacte
directe, periòdic i formal amb representants dels pares i les
mares dels alumnes a fi i efecte que les seves decisions
administratives i polítiques es prenguin tenint present les
opinions d’aquests.
Els pares i les mares participen amb la seva presència i
representació en els diferents consells escolars, dins els de cada
centre i dins els corresponents consells a nivell insular, regional
i nacional.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 1206/12, 1192/12 i
1191/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes següents:
•

•

Les APIMA tenen un paper molt important per al
funcionament de cada centre i colAlaboren activament amb la
convivència escolar i amb la dinamització dels centres.
Les diferents meses constituïdes arreu de l’Estat espanyol
són de referència per a la participació de les famílies en el
sistema educatiu. A nivell nacional ja funciona una Mesa de
Pares adscrita al Ministeri d’Educació. Creiem que la presència,
la implicació i la participació responsable de les famílies en
l’àmbit educatiu és imprescindible en la millora de la qualitat de
l’educació a les Illes Balears.

•

El Grup Parlamentari Popular creu necessari, amb
independència dels òrgans de representació que pertoquen als
pares i les mares dels alumnes, la constitució d’una mesa
sectorial on es puguin tractar els temes d’àmbit general educatiu
i on el pares i les mares puguin tenir un diàleg directe amb la
Conselleria d’Educació i Cultura.
El funcionament bàsic, el nombre de representants, el
sistema d’elecció, així com altres aspectes necessaris per a la
seva constitució i funcionament es recolliran en un decret del
conseller d’Educació i Cultura.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

RGE núm. 1206/12, de la diputada Hble. Sra. Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer d'enguany), per
la Pregunta RGE núm. 1329/12, relativa a no consens amb
l'oposició, publicada en aquest BOPIB.
RGE núm. 1192/12, del diputat Hble. Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a decret llei d'ordenació urbanística
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer d'enguany), per la
Pregunta RGE núm. 1332/12, relativa a guardons amb motiu
del Dia de les Illes Balears, publicada en aquest BOPIB.
RGE núm. 1191/12, del diputat Hble. Sr. 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 (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer d'enguany), per la
Pregunta RGE núm. 1333/12, relativa a nomenament del
nou director general d'IB3, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Proposició de llei RGE
núm. 5963/11 i per a la proposició de llei RGE núm. 5829/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1187/12 i 1290/11, presentats pel Grup Parlamentari Popular i
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
respectivament, mitjançant el qual se solAlicita el procediment
d'urgència per a les proposicions de llei RGE núm. 5963/11,
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presentada per l'Ajuntament de Palma, relativa a modificació de
la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma de Mallorca (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener d'enguany), i RGE núm. 5829/11,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a l'impost sobre instalAlacions que incideixen
en el medi ambient (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de
2011); i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra, atès que les proposicions de llei de què
es tracta es troben actualment en tramitació, informa que el
procediment d'urgència s'aplicarà als tràmits següents.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• RGE núm. 4422/11, relativa a Escola Graduada de Maó
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
• RGE núm. 4899/11, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (II) (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
• RGE núm. 4900/11, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (I) (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
• RGE núm. 4901/11, relativa a saturació de l'escola de
persones adultes de Maó (III) (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
118/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1289/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita el procediment
d'urgència per a la interpelAlació esmentada, presentada per
aquest grup, relativa a política del Govern sobre l'avortament
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany); i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació de què es tracta es tramiti per aquest
procediment.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per
a la Proposició no de llei RGE núm. 346/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1292/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta que la
proposició no de llei esmentada, presentada per aquest grup
parlamentari, relativa a elaboració d'un pla de lluita contra el
frau fiscal (BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany) es
tramiti davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
D)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 4131/11, 4422/11 i 4899/11 a 4901/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1285/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita l Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta que les preguntes de què
es tracta, totes presentades per la diputada esmentada, es
tramitin com preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
les comissions que es relacionen:
Comissió de Salut:
• RGE núm. 4131/11, relativa a edifici de l'Hospital Verge del
Toro (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 593/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de febrer de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1245/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la iniciativa esmentada, presentada per aquest grup
parlamentari, relativa a connectivitat de les Illes Balears
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
G)
Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment
en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1335/12.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de febrer de 2012, i la Mesa, trobant-s'hi
present, acorden de proposar al Ple de la cambra que el projecte
de llei esmentat, de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals, publicat en aquest BOPIB es tramiti pel procediment
en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 28, de 27 de desembre
de 2011.
- Pàg. 1011. Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012. Exposició de
motius, III, paràgraf 6è.
On diu: El contingut de la Llei de pressuposts es completa amb
disset disposicions addicionals, dues disposicions transitòries,
una disposició derogatòria i dinou disposicions finals.
Hi ha de dir: El contingut de la Llei de pressuposts es completa
amb dinou disposicions addicionals, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i disset disposicions
finals.
- Pàg. 1016. Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012. Article 11.2,
paràgraf 2n.
On diu: ... retribucions corresponents als directors generals que
estableix l'article 12.4 d'aquesta llei.
Hi ha de dir:... retribucions corresponents als directors generals
que estableix l'article 12.3 d'aquesta llei.
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