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AQ) RGE núm. 2081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
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AS) RGE núm. 2091/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promocionar el
producte local. 1736
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BA) RGE núm. 2102/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a centre de dia de Vilafranca. 1737

BB) RGE núm. 2103/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a actuacions de SEMILLA a Menorca. 1737

BC) RGE núm. 2104/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a actuacions de SEMILLA a Menorca (II). 1738

BD) RGE núm. 2105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a corredor mediterrani. 1738

BE) RGE núm. 2106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a indult parcial al Sr. Fausto Ferrero. 1738

BF) RGE núm. 2108/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Programa Leader Plus 2011. 1738
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F) RGE núm. 2151/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
per a la informatització del transport públic de Menorca. 1740
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de seguiment de l'economia balear. 1740

L) RGE núm. 2157/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de
l'habitatge. 1740

M) RGE núm. 2158/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
de Palma de Mallorca com a zona de gran afluència turística. 1741

N) RGE núm. 2159/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió cautelar
de l'apujada de sous. 1741

O) RGE núm. 2160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral
i ocupació. 1741
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d'atur. 1741

R) RGE núm. 2163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció del
sector públic. 1741

S) RGE núm. 2164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts
generals (I). 1741

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1939/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a elecció de llengua (II). 1742

B) RGE núm. 1940/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa i Més
per Menorca, relativa a elecció de llengua (III). 1743

C) RGE núm. 1941/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Consell de Govern a Alaior. 1743

D) RGE núm. 1944/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a interlocutòria del TSJ de Catalunya. 1743

E) RGE núm. 1946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a elecció de llengua. 1743

F) RGE núm. 1987/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a promoció turística d'Eivissa. 1743
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G) RGE núm. 2042/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
la DG de Cooperació. 1743

H) RGE núm. 2043/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la DG de Cooperació. 1743

I) RGE núm. 2044/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a central de
contractació de l'Administració de la CAIB. 1744

J) RGE núm. 2045/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
la Llei 4/2011. 1744

K) RGE núm. 2046/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edifici de
Palau Reial, 14. 1744

L) RGE núm. 2047/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
interins. 1744

M) RGE núm. 2048/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
serveis especials (I). 1744

N) RGE núm. 2049/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
serveis especials (II). 1744

O) RGE núm. 2107/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a corredor mediterrani. 1744

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a retirada d'honors a persones sentenciades
per casos de corrupció. 1745

B) RGE núm. 2019/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de l'impost sobre els hidrocarburs. 1745

C) RGE núm. 2020/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tarifes d'interconnexió entre mòbils. 1746

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1876/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a destinació dels descomptes als empleats
públics per vaga general. 1747

B) RGE núm. 1945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a neteja de torrents. 1747

C) RGE núm. 1976/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport als drets humans a Síria.
1748

D) RGE núm. 1985/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Platja de Palma. 1748

E) RGE núm. 2014/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RMI desnonada per impagament. 1749

F) RGE núm. 2015/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no renunciar a la promoció d'habitatge públic. 1750

G) RGE núm. 2016/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corredor ferroviari de la Mediterrània. 1750

H) RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripció infermera. 1751

I) RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments a ajuntaments. 1752

J) RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema d'arbitratge turístic. 1753
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K) RGE núm. 2059/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a recuperació dels doblers estafats al
poble. 1753

L) RGE núm. 2065/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Port de Maó. 1753

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2375/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estructura orgànica
de l'Ib-salut. 1754

B) A la pregunta RGE núm. 4416/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a baixes i llicències als
centres públics. 1754

C) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4420/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, relativa a habitatges protegits a Sant Ferran. 1755

D) A la Pregunta RGE núm. 4851/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012 (XLIV).
1755

E) A les preguntes RGE núm. 4870/11, 4872/11, 4876/11 i  4878/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a pressupost 2012 (XXIV, XXV, XV i XIV). 1755

F) A la pregunta RGE núm. 4871/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressupost 2012 (XXII).
1755

G) A la pregunta RGE núm. 4873/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressupost 2012 (XXI).
1755

H) A la Pregunta RGE núm. 5821/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a préstec de 100 milions d'euros.
1756

I) A la Pregunta RGE núm. 208/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña relatiu
a S'Enclusa. 1756

J) A la Pregunta RGE núm. 210/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña relatiu
a la desestacionalització de Sant Lluís. 1757

K) A la Pregunta RGE núm. 218/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ordenament de l'activitat
comercial de les Illes Balears. 1757

L) A la Pregunta RGE núm. 219/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament d'ordenament de
l'activitat comercial. 1757

M) A la pregunta RGE núm. 473/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de residus carnis.
1757

N) A la pregunta RGE núm. 478/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a convocatòria pública de
subvencions per fomentar la intercooperació i la concentració cooperatives. 1758

O) A la Pregunta RGE núm. 479/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments efectuats per
l'empresa pública FOGAIBA. 1758

P) A la Pregunta RGE núm. 481/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobraments de les ajudes
pendents de la Conselleria d'Agricultura. 1758

Q) A la pregunta RGE núm. 515/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a motius per a la revocació de la
subvenció per a la restauració de la Torre 10. 1758

R) A la pregunta RGE núm. 616/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a resolució de la
convocatòria. 1759
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S) A la pregunta RGE núm. 637/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya blat de les índies a
Menorca 2012. 1759

T) A la pregunta RGE núm. 638/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears 2012. 1759

U) A la pregunta RGE núm. 639/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteris per a la distribució d'ajuts
a les OPA 2012. 1759

V) A la Pregunta RGE núm. 640/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanya SEMILLA
2012. 1760

X) A la pregunta RGE núm. 641/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya productes fitosanitaris
a Menorca 2012. 1760

Y) A la pregunta RGE núm. 642/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya de farratges a Menorca
2012. 1760

Z) A la pregunta RGE núm. 643/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya de cereals a Menorca
2012. 1760

AA) A la pregunta RGE núm. 645/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears. 1760

AB) A la pregunta RGE núm. 646/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a organitzacions
professionals agràries per illes. 1760

AC) A la pregunta RGE núm. 647/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a incompliment dels
terminis de la Directiva de l'aigua. 1760

AD) A la pregunta RGE núm. 648/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a diferències amb el
PHIB 2010. 1761

AE) A la pregunta RGE núm. 654/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportació curs 2012-2013 a
FP. 1761

AF) A la pregunta RGE núm. 655/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a allargament període
d'exposició pública PHIB. 1761

AG) A la pregunta RGE núm. 656/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pròrrogues
d'informació pública PHIB pendents. 1762

AH) A la pregunta RGE núm. 657/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a qüestió de la
delimitació de zones humides. 1762

AI) A la pregunta RGE núm. 816/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportacions a l'Associació
d'Amics del Poble Sahrauí. 1762

AJ) A la pregunta RGE núm. 817/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a continuïtat de projectes de
cooperació d'Aapsib. 1762

AK) A la pregunta RGE núm. 890/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ràtios mitjana actual
de Batxillerat. 1762

AL) A la pregunta RGE núm. 891/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris d'escolarització.
1762

AM) A la pregunta RGE núm. 1015/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a grau de seguretat
i ciències policials. 1764

AN) A la pregunta RGE núm. 1173/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a cobertura
sanitària a persones immigrants. 1764
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1923/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a recaptació de la presència del conseller
de Presidència. 1764

B) RGE núm. 1925/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a recaptació de la presència del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats. 1765

C) RGE núm. 2086/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE
núm. 2063/11. 1765

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1978/12. 1765

B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4960/11.
1765

C) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 3226/11, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial per a la RGE núm. 5739/11 i davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a la RGE núm. 6025/11.

1765

D) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les proposicions no de llei RGE núm. 5775/11, 5776/11,
5777/11, 125/12 i 130/12; davant la Comissió de Salut per a la RGE núm. 122/12; i davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals per a les RGE núm. 154/12 i 155/12. 1766

E) Supressió del punt 2 de la proposició no de llei RGE núm. 292/12 i tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. 1766

F) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2259/11 i 3675/11; i de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió RGE núm. 262/12, 275/12 i 276/12. 1766

G) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3455/11. 1766

H) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3434/11. 1766

I) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.  14/12. 1767

4. INFORMACIONS

A) Modificació del Reglament per a la concessió de la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears. 1767

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012. 1767
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1391/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
sobre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Presidència, Antoni Gómez i Pérez.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Antonio Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1704/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions de la temporada
turística a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 38, de 16 de
març 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 28 de març 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 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1692/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
promoció turística. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1709/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a defensa de la nostra llengua. (BOPIB núm.
38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1700/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions per mantenir o
augmentar el creixement de turistes estrangers. (BOPIB núm.
38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1706/12, de
l'Hble. Sra. Diputada catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a biblioteca temàtica esportiva al
Palma Arena. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1707/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves lliures de batxillerat per
a persones adultes. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març 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 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1711/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cessament del Sr. Bestard.
(BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març 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 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1699/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb el comissari
europeu d'Agricultura i Desenvolupament Rural. (BOPIB núm.
38, de 16 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1702/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels objectius de
dèficit per a 2012. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1705/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'internacionalització
d'empreses. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1713/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impost de patrimoni i impost
sobre la benzina. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1710/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a jornada laboral dels funcionaris. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1712/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla d'ajust d'ib-salut. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1698/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada als
ajuntaments per dur a terme polítiques d'immigració. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1703/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per optimitzar els
recursos en relació amb els cossos i forces de seguretat de
l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1708/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a liquidació dels pressuposts de
2011. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1852/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
mesures del Govern. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1714/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a apujada d'imposts i retallades.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març 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 20

de març de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 1589/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
urbanística.(BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de març de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1392/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
laboral. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març 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 20

de març de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
566/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la contractació i salaris en l'hoteleria. (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
814/12, relativa a impuls a la creació de centres integrats de
primària i secundària a l'illa d'Eivissa, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a: 

1. Estudiar la possibilitat d’aplicar aquest nou model de
centre educatiu a les Illes Balears, tot aprofitant l’etapa
legislativa que s’està iniciant en aquests moments.

2. Promoure, sempre que sigui necessari, el nou model de
centre educatiu que integra primària i secundària, especialment
en centres de nova creació en poblacions mitjanes o en
creixement.

3. Tenir en compte aquesta nova modalitat a l’hora de
construir nous centres a Eivissa, tal i com ja s’està fent a
Mallorca i Menorca."

A la seu del Parlament, 27 de març de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa maria Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1334/12, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les
federacions de pares i mares d'alumnes i l'administració, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

B)

"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."

A la seu del Parlament, 27 de març de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa maria Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 459/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficines d'atenció a les víctimes del delicte. (BOPIB
núm. 31, de 3 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 765/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alAlegacions a la Llei de funció pública. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 770/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió amb el ministre de Justícia. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 771/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord d'impuls al pacte local. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 772/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats d'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'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 5781/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
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a convocatòria de subvencions a energies renovables. (BOPIB
núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté les Preguntes RGE
núm. 120/12 i 121/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relatives a Baleart i a Eurobijoux. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

Les 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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 176/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a producció industrial de les Illes Balears. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 247/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
en promoció. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fires per
a l'any 2012. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 22 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 249/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la fira
Baleart. (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 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1353/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a mesures a favor de les energies renovables. Derogació del
Reial Decret Llei 1/2012. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 938/12.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en
sessió de dia 21 de març de 2012, el Grup Parlamentari
Socialista retirà la proposició no de llei esmentada, relativa a
carretera de Son Servera a Cala Millor, publicada al BOPIB
núm. 34, de 24 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
quinze dies prevists a l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, se n'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes
i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Antonio Gómez i Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 16 de març de
2012, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

6. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Administracions Públiques, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que s'adjunta, com a annex, a
aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
d'acord amb el que estableixen els articles 117 i següents del
Reglament de la cambra."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 16 de març de 2012.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 149.1.18 de la Constitució Espanyola estableix que
l’Estat té competència exclusiva sobre “les bases del règim
jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari
del seu personal funcionari que, en tot cas, garantiran als
administrats un tractament comú davant aquestes”.

L’article 31.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, assenyala
que correspon a la comunitat autònoma el desenvolupament
legislatiu i l’execució de l’Estatut dels funcionaris de
l’Administració de la comunitat autònoma i de l’Administració
local. En desenvolupament d’aquesta competència es va aprovar
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que es va publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 3 d’abril de 2007,
amb una vacatio legis de tres mesos.

D’altra banda, l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia estableix
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial, sense
que ningú pugui ser discriminat a causa de l’idioma, a la vegada
que determina, en l’apartat 3, que “les institucions de les Illes
Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes,
prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el
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coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la
igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans
de les Illes Balears”.

Quan el mateix Estatut es refereix a les relacions dels
ciutadans amb les administracions públiques, l’article 14 preveu
el seu dret a “accedir a la funció pública en condicions
d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i
capacitat” i a “dirigir-se a l’Administració de la comunitat
autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a
rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.

D’altra banda, el mateix criteri és el que persegueix la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
quan indica en l’apartat 2 de l’article 56 que “les
administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, han de preveure la selecció d’empleats públics
degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les
comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials”, de
manera que es garanteixi el dret del ciutadà a ser atès en la
llengua que solAliciti sempre que sigui oficial en el territori, tal
com preveu l’apartat 11 de l’article 54.

Per tant, es tracta d’assegurar la satisfacció correcta dels
drets lingüístics que es reconeixen als ciutadans en l’àmbit
territorial de les Illes Balears, mitjançant la capacitació
lingüística del personal de l’Administració, en els supòsits en
què les funcions que s’han de desenvolupar o la relació directa
amb la ciutadania ho exigeixin, de manera que s’asseguri que el
dret de lliure elecció lingüística pot exercir-se sense obstacles
raonables davant els òrgans i les unitats de l’Administració.

En l’actualitat, d’una banda, la immensa majoria del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears té certificats de coneixements de català que
li permeten atendre els drets lingüístics de la ciutadania. I,
d’altra banda, a conseqüència de la implantació del Decret
92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ensenyament de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres
docents no universitaris, l’alumnat que acaba l’educació
secundària obligatòria i el que acaba el batxillerat amb un
determinat nombre d’hores de català tenen uns coneixements de
català equiparables, segons els casos, als certificats B1, B2 o
C1, d’ençà del Decret 86/2005, de 29 de juliol, que regulava
l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació
secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la
Direcció General de Política Lingüística —derogat pel Decret
16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana, que adapta els certificats
d’acord amb el Marc de referència per a l’avaluació de llengües
modernes del Consell d’Europa— i d’acord amb l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 26 d’abril de 2011.

A conseqüència d’aquestes normes, el procés educatiu de les
Illes Balears garanteix un elevat nombre d’aspirants potencials
a l’Administració que poden assegurar que el dret de lliure
elecció de llengua cooficial per part de la ciutadania podrà ser
garantit, de manera que ja no és imprescindible exigir, com a
requisit, tenir un determinat nivell de català.

D’altra banda, en els darrers anys, diverses sentències del
Tribunal Constitucional, i especialment la Sentència 31/2010,
de 28 de juny de 2010, han establert el règim jurídic de les
llengües oficials. En aquest sentit, aquesta sentència estableix en
el fonament jurídic 14, i ho reitera en el 21, recordant la STC
82/1986, de 26 de juny, FJ 2, que “de acuerdo con la
Constitución, es oficial una lengua, independientemente de su
realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida
por los poderes públicos como medio normal de comunicación
en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con
plena validez y efectos jurídicos [...], lo que implica que el
castellano es medio de comunicación normal de los poderes
públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español”. I, en
virtut del contingut de l’apartat 2 de l’article 3 de la CE, “se
sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con
respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio
autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la
Administración central y de otras instituciones estatales en
sentido estricto”. També en aquesta sentència 31/2010
s’estableix: “La definición del catalán como la lengua propia
de Cataluña no puede suponer un desequilibrio del régimen
constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en
perjuicio del castellano. […] Si con la expresión ‘lengua
propia’ quiere significarse […] que el catalán es lengua
peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el
castellano, lengua compartida con todas las Comunidades
Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable. Si de
ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el
catalán es lengua de uso normal y preferente del poder
público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se
estaría contradiciendo una de las características
constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística,
cual es, según acabamos de recordar con la cita de la STC
82/1986, que las lenguas oficiales constituyen ‘medio normal
de comunicación en y entre [los poderes públicos] y en su
relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos
jurídicos’. Toda lengua oficial es, por tanto —también allí
donde comparte esa cualidad con otra lengua española—,
lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en
consecuencia, lo es el castellano por y ante las
Administraciones Públicas catalanas, que, como el poder
público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por
ninguna de las dos lenguas oficiales.” Més endavant continua:
“A diferencia de la noción de normalidad, el concepto de
preferencia, por su propio tenor, trasciende la mera
descripción de una realidad lingüística e implica la primacía
de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad
autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso
prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el
castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos
lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden
tener un trato privilegiado.”

Per tot això, a la vegada que es modifica la Llei 3/2007 per
eliminar l’exigència general d’un determinat nivell de
coneixement de català com a requisit per accedir a
l’Administració o per ocupar-hi qualsevol lloc de treball, i en
consonància amb els raonaments jurisprudencials abans
esmentats, es considera oportú i necessari modificar les lleis que
regulen l’ús de la llengua en l’Administració (Llei 3/1986, de 19
d’abril, de normalització lingüística, i Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears) únicament en els aspectes que fan
referència a aquesta qüestió.
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D’acord amb tot el que s’ha exposat i, sobretot, amb la idea
de continuar avançant en la professionalització del personal que
accedeix a l’Administració, amb aquesta reforma es pretén
instrumentar les mesures necessàries perquè els processos
selectius permetin l’accés de les persones més ben qualificades
i que superin les proves amb més nivell, sense que la falta de
l’acreditació oficial d’un determinat nivell de català sigui,
d’entrada, un obstacle per accedir-hi; tot això, sens perjudici
que, una vegada dins l’Administració, les persones que no
tenguin un determinat nivell de català puguin formar-se o
millorar en el coneixement de la llengua catalana, amb la
colAlaboració de l’Administració, mitjançant el foment dels
cursos adequats, per poder facilitar als ciutadans i a les
ciutadanes l’exercici del dret d’utilitzar qualsevol de les dues
llengües cooficials en les seves relacions amb l’Administració.
Igualment, els procediments de provisió valoraran com a mèrit
els diferents nivells de coneixements de català, que no es podrà
exigir com a requisit més que en els casos que la llei determina.

Sens perjudici d’això, no s’ha d’oblidar que, per poder
atendre el dret d’opció lingüística de la ciutadania, i com
estableix la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de
1999, que va recollir els criteris sobre els efectes de la
cooficialitat en el sentit que el coneixement de llengües pròpies
cooficials es pot valorar com a mèrit no eliminatori, pot ser
necessari imposar l’acreditació d’un determinat nivell de
coneixement de la llengua pròpia, tal com preveu aquesta llei,
com a requisit del lloc, per garantir el dret dels ciutadans a
usar-la, en els supòsits en què les funcions que s’han de
desenvolupar o la relació directa amb la ciutadania ho exigeixin.

En darrer lloc, també es modifica l’article 14 de la Llei
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears, per possibilitar que juntament amb la forma catalana
també pugui ser oficial el topònim en la seva forma castellana,
i a la vegada fer constar que, d’acord amb la Llei 8/1993, d’1 de
desembre, per la qual s’atribueixen competències als consells
insulars en matèria de règim local, ara són aquests els que tenen
les competències sobre l’aprovació dels canvis de denominació
toponímica dels municipis i de la seva capitalitat.

Article únic

Es modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els
termes següents:

1. Se suprimeix la lletra d) de l’article 30.

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 45, que queda amb la
redacció següent:

“2. El sistema d’oposició consisteix a dur a terme una o més
proves de capacitat per determinar l’aptitud dels aspirants.
No obstant això, i a l’únic efecte de determinar l’ordre de
prelació final dels aspirants aprovats per a l’adjudicació dels
llocs de treball, les convocatòries podran establir que aquest
sigui determinat, a més de per la puntuació obtinguda en els
exercicis de l’oposició lliure, per la valoració de determinats
mèrits. En tot cas, només podran tenir accés a la valoració
dels mèrits els aspirants que hagin superat l’oposició lliure.”

3. Se suprimeix la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 50.

4. S’afegeix un apartat 6 a l’article 71, amb la redacció següent:

“6. Les administracions públiques de l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de promoure la
realització de cursos destinats a afavorir el coneixement de
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, entre el seu
personal i el del sector públic instrumental que en depèn,
amb la finalitat de garantir-ne la capacitació per atendre la
ciutadania en qualsevol de les dues llengües cooficials i per
poder emprar-les adequadament en l’actuació
administrativa.”

5. Es modifica la redacció de la lletra b) de l’apartat 1 de
l’article 80, que queda de la manera següent:

“b) Els requisits exigits per ocupar-lo.”

6. S’elimina l’apartat 3 de l’article 96.

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 113, que queda amb la
redacció següent:

“2. El reingrés pot efectuar-se per adjudicació d’un lloc de
treball amb caràcter provisional, condicionada a les
necessitats del servei i en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, sempre que la persona interessada
compleixi els requisits d’ocupació del lloc, llevat, si escau,
del nivell de coneixements de llengua catalana del lloc de
treball.”

8. Es modifica la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 124, que
queda amb la redacció següent: 

“g) Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes l’exercici del
dret d’utilitzar les llengües cooficials en les relacions amb
l’Administració autonòmica.”

9. S’hi afegeix una disposició addicional (la dotzena), amb la
redacció següent:

“Disposició addicional dotzena
El coneixement de la llengua catalana en les administracions
públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma i
en les entitats del sector públic instrumental 

1. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera
general, un requisit per accedir a la condició d’empleat
públic de les administracions públiques de l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni per
ocupar-hi llocs de treball. El mateix principi s’ha d’aplicar
al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears,
així com per accedir o ocupar llocs en les entitats del sector
públic instrumental dependent de les administracions
anteriors.
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2. S’exceptuen del que estableix l’apartat anterior els
supòsits següents: 

a) Per accedir i ocupar llocs de la funció pública docent,
que s’ha de regir per la seva normativa reglamentària
específica.

b) Per accedir i ocupar llocs de treball corresponents a
escales, subescales, especialitats o categories professionals
amb funcions d’assessorament lingüístic en què la
convocatòria i la relació de llocs de treball han d’exigir com
a requisit el nivell C2 de coneixements de llengua catalana
o equivalent.

c) Per ocupar tots els llocs de treball corresponents a
cossos, escales, subescales o categories professionals per
ingressar en els quals es requereixi un nivell de titulació
acadèmica corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1,
i C2, que tenguin com a funció principal la informació i
l’atenció al públic, en què la relació de llocs de treball ha
d’exigir com a requisit el nivell B2 de coneixements de
llengua catalana o equivalent.

d) Per ocupar els llocs corresponents a cossos, escales,
subescales o categories professionals per ingressar en els
quals no s’exigeixi cap de les titulacions previstes en el
sistema educatiu, que tenguin com a funció principal la
recepció al públic o l’atenció telefònica, així com els que
tenguin com a funció principal la informació a l’alumnat en
els centres educatius, en què la relació de llocs de treball ha
d’exigir com a requisit el nivell A2 de coneixements de
llengua catalana o equivalent.

e) Per ocupar els llocs de treball corresponents a
categories de personal estatutari de gestió i serveis per
ingressar en els quals es requereixi un nivell de titulació
acadèmica corresponent al subgrup C2 o no s’exigeixi cap
de les titulacions previstes en el sistema educatiu, que
tenguin com a funció principal la informació i l’atenció al
públic, en què en la relació de llocs de treball ha d’exigir
com a requisit el nivell A2 de coneixements de llengua
catalana o equivalent.

f) Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les
característiques especials de les seves funcions, es motivi
que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat
nivell de català, la qual cosa es farà mitjançant la relació de
llocs de treball.

3. L’acreditació dels diferents nivells de coneixement de la
llengua catalana serà mèrit de consideració necessària,
d’acord amb el barem que s’estableixi en les bases del
procés selectiu, en tots els procediments de selecció dels
cossos, escales, subescales, especialitats, categories de
personal estatutari o categories professionals, excepte per
accedir als llocs en què s’exigeix un nivell de català com a
requisit, cas en què serà considerada mèrit l’acreditació de
nivells superiors a l’exigit. Si el procediment de selecció és
pel sistema d’oposició, aquest mèrit s’ha de considerar
únicament a l’efecte de determinar l’ordre de prelació final
dels aspirants aprovats per a l’adjudicació dels llocs de
treball, d’acord amb el que preveu aquesta llei.

4. Igualment, l’acreditació dels diferents nivells de
coneixement de llengua catalana serà mèrit de consideració
necessària, d’acord amb el barem que s’estableixi en les
bases de la convocatòria, en tots els procediments de
provisió i d’ocupació de personal empleat públic dels llocs
en què no sigui requisit. També serà considerada mèrit
l’acreditació de nivells superiors al que s’exigeixi com a
requisit del lloc.” 

10. S’hi afegeix una disposició addicional (la tretzena), amb la
redacció següent:

“Disposició addicional tretzena
Atenció a la ciutadania en les dues llengües cooficials de les
Illes Balears

Les administracions públiques de l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats del
sector públic instrumental que en depenguin han de posar els
mitjans necessaris per poder garantir l’atenció a la
ciutadania en la llengua cooficial de les Illes Balears que
demani.”

Disposició transitòria primera

Els procediments d’accés, de selecció de personal interí o
laboral temporal, de provisió o d’ocupació que estiguin iniciats
quan entri en vigor aquesta llei continuaran la seva tramitació
d’acord amb la normativa vigent en el moment d’iniciar-se,
llevat que encara no se n’hagi publicat la convocatòria
corresponent.

No obstant això, aquesta llei serà d’aplicació a totes les
convocatòries de procediments de selecció i de mobilitat de
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears o de
les entitats que hi estan adscrites, regulats en els capítols VI i
VII, respectivament, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de
l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut,
realitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i
per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic
sanitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per tant
no serà necessari que els empleats públics a què fa referència
l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest decret hagin d’acreditar que
han obtingut, en un termini de dos anys, comptadors a partir de
la data en què hagin ocupat la plaça, el nivell mínim de
coneixement de català que es detalla en l’article 5 del mateix
decret.

Disposició transitòria segona

En les entitats locals i insulars, i en els ens del sector públic
instrumental local, insular i autonòmic que encara no disposin
de relació de llocs de treball, l’exigència —d’acord amb la
disposició addicional dotzena— del coneixement d’un
determinat nivell de català per ocupar els llocs de treball en què,
ateses les característiques especials de les seves funcions, sigui
imprescindible que el tenguin, i mentre no disposin d’aquest
instrument, es podrà fer efectiva mitjançant un acord de l’òrgan
competent. 

Disposició derogatòria única

Es deroguen, en general, totes les disposicions de rang igual
o inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei, i en concret:
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a) El Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció
pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

b) El Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula
l’exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la funció
pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin
en el sector públic sanitari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

c) El Decret 86/2004, de 15 d’octubre, pel qual es regula
l’exigència del coneixement de la llengua catalana en els
procediments per proveir llocs de treball dels ens locals de les
Illes Balears reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional.

d) El Decret 7/2006, de 3 de febrer, pel qual s’aprova la
concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per haver obtingut nivells de coneixement de català superiors als
exigits per a l’ingrés en la funció pública.

e) El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús
de les llengües oficials de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició final primera

Es modifica la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears, en els termes següents:

1. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 1, que queda
amb la redacció següent:

“a) Fer efectiu l’ús normal i oficial de la llengua catalana
i de la castellana en l’àmbit oficial i administratiu, prenent
les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i
creant les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les
Illes Balears.”

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que queda amb la
redacció següent:

“1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial i,
per tant, ambdues són les llengües del Govern de les Illes
Balears, del Parlament, dels consells insulars i de les
corporacions locals, i en general, de les administracions
públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de les entitats del sector públic que en
depenen.”

3. L’apartat 2 de l’article 8 queda sense contingut.

4. L’article 9 queda sense contingut.

5. Es modifica l’article 14, que queda amb la redacció següent:

“1. Els topònims de les Illes Balears poden tenir com a
forma oficial la catalana o la castellana i la catalana
conjuntament.

2. Amb l’acord previ del ple de l’ajuntament corresponent,
el consell insular respectiu, amb l’assessorament de la
Universitat de les Illes Balears, ha de determinar els noms
oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de
comunicació interurbanes en general i topònims de la
comunitat autònoma.

Els noms de les vies urbanes, els han de determinar els
ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament
esmentat, i han de donar preferència a la toponímia popular
tradicional i als elements culturals autòctons. 

3. Aquestes denominacions són legals a tots els efectes i la
retolació ha de concordar amb qualsevol de les formes
oficials. El Govern de la comunitat autònoma ha de
reglamentar la normalització de la retolació pública,
respectant, en tots els casos, les normes internacionals que
l’Estat hagi subscrit.”

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda amb la
redacció següent:

“1. A fi de fer efectius els drets reconeguts en l’articulat
d’aquesta llei, els poders públics han de promoure les
mesures corresponents i fomentar i incentivar la capacitació
del personal de les administracions públiques de l’àmbit
territorial de les Illes Balears i de les entitats del sector
públic que en depenen, en l’ús de la llengua catalana.”

7. Els apartats 1 i 2 de l’article 34 queden sense contingut i es
modifica la redacció de l’apartat 3. Així, l’article 34 queda
redactat en els termes següents:

“Les bases de les convocatòries per proveir places de
l’Administració de la comunitat autònoma, dels consells
insulars i de les corporacions locals de les Illes Balears
inclouran una referència expressa a la valoració del
coneixement de la llengua catalana com a mèrit, excepte per
als llocs en què sigui requisit, cas en què serà considerada
mèrit l’acreditació de nivells superiors al que s’exigeixi com
a requisit del lloc.”

Disposició final segona

Es modifica la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en els termes següents:

1. Es modifica el títol i la redacció de l’article 43, que queda
amb els termes següents:

“Article 43
Ús de les llengües cooficials en l’actuació administrativa

L’Administració de la comunitat autònoma i les entitats
que integren l’Administració instrumental poden emprar el
català i el castellà, indistintament, en les seves actuacions
internes i en la relació entre aquestes. També els poden
emprar indistintament en les comunicacions i les
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques,
sens perjudici del dret de les persones interessades a rebre
resposta en la llengua cooficial utilitzada o en la que
solAlicitin.”
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2. Es modifica el títol i la redacció de l’apartat 1 de l’article 44,
que queda amb els termes següents:

“Article 44 
Ús de les llengües cooficials en els procediments
administratius

1. En els procediments administratius tramitats per
l’Administració de la comunitat autònoma i les entitats que
integren l’Administració instrumental es poden emprar
indistintament el català i el castellà, sens perjudici del dret
de les persones interessades a presentar escrits i documents,
a fer manifestacions i, si ho solAliciten, a rebre notificacions
en la llengua cooficial que desitgin. Si no manifesten en
quina llengua cooficial volen rebre la resposta, s’ha
d’entendre que opten per rebre-la en la que hagin utilitzat en
adreçar-se a l’Administració.”

Disposició final tercera 

Es modifica la redacció de l'apartat 3 de l'article 32 de la
Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears, que queda amb els termes següents:

“3. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera
general, un requisit per accedir als cossos de policia local i
de policia auxiliar en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs de
treball, llevat que, ateses les característiques especials de les
funcions de cada lloc, es motivi que és imprescindible exigir
el coneixement d’un determinat nivell de català, la qual cosa
es farà constar en la relació de llocs de treball.”

Disposició final quarta

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.

2. En el termini d’un any, les administracions de l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens
del sector públic instrumental que en depenguin han d’adaptar
les seves relacions de llocs de treball al que estableix aquesta
llei.

Disposició final cinquena

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 16 de març de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2084/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1391/12, relativa a
política general sobre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears. (Mesa de 28 de març de 2012).

Palma, a 28 de març 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.
1391/12, relativa a política general sobre l'EPRTVIB, la moció
següent.

Atesa la situació actual de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, que té al capdavant un director general de
perfil clarament polític i un equip directiu també format per
persones de clares vinculacions polítiques, fet que genera dubtes
sobre la independència de les decisions preses per l’ens públic,
com a mitjà de comunicació públic obligat a ser reflex del
pluralisme de la societat balear.

Atès l'acord del Ple del Parlament de les Illes Balears de dia
6 de març de nomenar el Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears aplicant l'article 15.1 de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que permet l'elecció de
l'òrgan esmentat per majoria absoluta.

Atès que els membres del Consell de Direcció recentment
elegit són tots ells proposta d'un dels grups parlamentaris
representats al Parlament de les Illes Balears, la qual cosa
provoca que no quedi garantit el pluralisme en la composició
del Consell de Direcció, que l'esmentada Llei 15/2010, de 22 de
desembre, esmenta com un dels seus objectius.

Atesos els dubtes sorgits sobre la correcta interpretació del
ja esmentat article 15.1, en virtut del qual podria entendre's nul
l'acte d'elecció del Consell de Direcció feta el 6 de març passat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a complir amb la funció de
servei públic que preveu la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en el sentit
de garantir la llibertat d’expressió i el dret dels ciutadans a rebre
una informació independent, objectiva, imparcial, veraç i plural.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reprendre les converses amb els grups parlamentaris
per tal d'arribar a una candidatura de consens pel Consell de
Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
de manera que es pugui presentar una nova composició del
Consell de Direcció que obtingui el suport almenys de 2/3 del
ple del Parlament, i anulAli així l'elecció del Consell de Direcció
realitzada el 6 de març del 2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les converses amb els grups parlamentaris per
nomenar el Consell Assessor de Continguts i Programació,
prevista per la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’incorporar un
nou òrgan de control i assessorament de caràcter plural i
realment representatiu de la societat balear.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears que a l’hora d’aplicar
mesures d’ajust pressupostari, prioritzi el manteniment
d’aquells programes que compleixin amb les funcions de servei
públic a què obliga la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, com són garantir
l’accés a la informació, i en aquest sentit insta a mantenir tots
els programes de caràcter informatiu existents, tant a la televisió
com a la ràdio públiques.

Palma, a 21 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1931/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(III). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1932/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(IV). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1933/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(V). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1934/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(III). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1935/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(IV). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1936/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(V). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1937/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1938/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1942/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1943/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Menorca
(II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1947/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a senyera als centres
docents públics (II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1949/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a senyera als centres
docents públics. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1977/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a despeses del viatge a
Cadis. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1989/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a centres de recuperació de fauna.
Convocatòria 2012. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1991/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a criteris per al
repartiment de fons públics per a la integració. (Mesa de 28 de
març de 2012).

RGE núm. 1992/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a convenis entre Govern i
ajuntaments per a la integració social. (Mesa de 28 de març de
2012).
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RGE núm. 1993/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportacions en matèria esportiva
2011. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1994/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a aportacions en matèria esportiva
2012. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1995/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a centres de recuperació de fauna.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1996/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a centres de recuperació de fauna
de Menorca. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1997/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a reunions amb entitats sindicals de
les Illes Balears. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1998/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a reunions amb entitats sindicals de
les Menorca. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1999/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a motius pels quals no es reuneix
amb els sindicats. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2002/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris per als acomiadaments.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2003/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris per als acomiadaments
(II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2004/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris per no contractar. (Mesa
de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2005/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a criteris per no contractar (II).
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2010/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional 2010-2011. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2011/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional 2010-2012. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2012/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
Balear de Medi Ambient. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2030/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (V). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2031/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (VI). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2032/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (I). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2033/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2034/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (III). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2035/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a danys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic (IV). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2054/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a centres on no s'ensenya
el castellà. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2055/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a intèrprets a les escoles.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2056/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a prohibició de l'ús del
castellà. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2057/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a delimitació del dret de
propietat. (Mesa de 28 de març de 2012).
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RGE núm. 2058/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa als drets i deures i el
Decret Llei 2/2012. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a unificació dels consorcis
d'aigües. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2082/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions 2012 dels
consorcis d'aigües. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2091/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promocionar el producte local. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 209212, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals
contractats per l'IBABSA. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2093/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de l'oficina de Felanitx. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2094/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
Felanitx. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2095/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaga del
morrut roig. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2096/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb el sector lleter. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2097/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agricultura
ecològica. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2102/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a centre de dia de
Vilafranca. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2103/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a actuacions de SEMILLA a
Menorca. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2104/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a actuacions de SEMILLA a
Menorca (II). (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a corredor mediterrani.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a indult parcial al Sr.
Fausto Ferrero. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2108/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Programa Leader Plus 2011.
(Mesa de 28 de març de 2012).

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total (desglossat per bitllets d'avió, estades,
dietes, etc.) derivat de fer el Consell de Govern a Menorca el dia
16 de març?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total derivat del viatge a Menorca dels
membres del Govern i la resta de personal acompanyant durant
els dies 15, 16, 17 i 18 de març (especificant els dies en cada
cas) per acudir o donar cobertura al Consell de Govern o acudir
a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda institucional del Govern i la resta de
càrrecs que l'acompanyaven durant l'estada a Menorca, els dies
15, 16, 17 i 18?
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Palma, a 19 de març 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 a la Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost total (desglossat per bitllets d'avió, estades,
dietes, etc.) derivat de fer el Consell de Govern a Menorca el dia
16 de març?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total derivat del viatge a Menorca dels
membres del Govern i la resta de personal acompanyant durant
els dies 15, 16, 17 i 18 de març (especificant els dies en cada
cas) per acudir o donar cobertura al Consell de Govern o acudir
a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda institucional del Govern i la resta de
càrrecs que l'acompanyaven durant l'estada a Menorca, els dies
15, 16, 17 i 18?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones a càrrec del Govern van viatjar a Menorca
durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març per acudir o donar
cobertura al Consell de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones (nom i càrrec) a càrrec del Govern van
viatjar a Menorca durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març
(especificant els dies en cada cas) per acudir o donar cobertura
al Consell de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones a càrrec del Govern van viatjar a Menorca
durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març per acudir o donar
cobertura al Consell de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones (nom i càrrec) a càrrec del Govern van
viatjar a Menorca durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març
(especificant els dies en cada cas) per acudir o donar cobertura
al Consell de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Prohibirà la conselleria tot tipus de mostres de suport als
centres educatius (en temes de pau, política no sexista o
ecologia, per exemple)?

Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quina base jurídica té la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per tal de prohibir les senyeres als centres docents
públics?

Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins membres del Govern, incloent el president, i
acompanyants viatjaren a Cadis el passat 19 de març, als actes
de commemoració de la Constitució de 1812, i quin ha estat el
cost d'aquests desplaçaments i les corresponents estades?

Palma, a 21 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris preveu aplicar el Govern de les Illes en la
convocatòria del 2012 per als centres de recuperació de fauna?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin o quins han estat els criteris objectius per realitzar el
repartiment dels fons públics destinats a la integració de les
persones immigrants entre els municipis de la comunitat
autònoma?

Palma, a 21 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia que rebrà cada un dels municipis de la
comunitat autònoma via conveni amb el Govern de les Illes
Balears en concepte d'integració social de les persones
immigrants?

Palma, a 21 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva a cada una de les Illes (detallat per entitats
socials i institucions públiques) dins l'any 2011?



BOPIB núm. 40 -  30 de març de 2012 1733

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva a cada una de les Illes (detallat per entitats
socials i institucions públiques) dins l'any 2012?

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

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

Quina política pensa aplicar el Govern quant als centres de
recuperació de fauna de les Illes Balears?

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

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

Quin és el motiu que per al 2012 el Govern no ha previst cap
ajuda per al centre de recuperació de fauna de Menorca i, en
canvi, els centres de Menorca i d'Eivissa disposen d'una partida
de 300.000 euros?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades s'ha reunit el Govern amb les entitats
sindicals de les Illes Balears (desglossat per dates, membres del
Govern i motiu de la reunió)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades s'ha reunit el Govern amb les entitats
sindicals de Menorca (desglossat per dates, membres del
Govern i motiu de la reunió)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Per què el Govern es nega reiteradament a reunir-se amb les
entitats sindicals de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris ha aplicat el Govern per seleccionar els 400
treballadors acomiadats fins ara de les empreses i fundacions
públiques de la comunitat autònoma?
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Palma, a 21 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris aplicarà el Govern per seleccionar els 300
treballadors que vol acomiadar de les empreses i fundacions
públiques de la comunitat autònoma?

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

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 de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris ha aplicat el Govern per seleccionar els 400
treballadors que ha deixat de contractar fins ara de les empreses
i fundacions públiques de la comunitat autònoma?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris aplicarà el Govern per seleccionar els 300
treballadors que vol deixar de contractar de les empreses i
fundacions públiques de la comunitat autònoma?

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

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 escrita.

Quants alumnes es van matricular el curs 2010-2011 a
formació professional i quants es van graduar en cicle mitjà i
cicle superior, segregat per illes?

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

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 escrita.

Quants alumnes s'han matriculat a cada especialitat i cicle de
formació professional el curs 2011-2012, segregat per illes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació detallada del 489 expedients pendents de
resolució a la Comissió Balear de Medi Ambient?

Palma, a 21 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import econòmic que ha reconegut l'Ib-salut pels
danys i perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de
la Llei de contractes del sector públic, per la resolució del
contracte de gestió de servei públic per la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la clínica
EMECE?
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Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import econòmic que ha reconegut l'Ib-salut pels
danys i perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de
la Llei de contractes del sector públic, per la resolució del
contracte de gestió de servei públic per la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i Aurora
Clínic?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera ha reconegut l'Ib-salut els danys i
perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de la Llei
de contractes del sector públic, per la resolució del contracte de
gestió de servei públic per a la realització de procediments
quirúrgics de la interrupció voluntària de l'embaràs entre el
Servei de Salut de les Illes Balears i el Centro Médico Aragón?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera ha reconegut l'Ib-salut pels danys i
perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de la Llei
de contractes del sector públic, per la resolució del contracte de
gestió de servei públic per a la realització de procediments
quirúrgics de la interrupció voluntària de l'embaràs entre el
Servei de Salut de les Illes Balears i la clínica EMECE?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera ha reconegut l'Ib-salut pels danys i
perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de la Llei
de contractes del sector públic, per la resolució del contracte de
gestió de servei públic per la realització de procediments
quirúrgics de la interrupció voluntària de l'embaràs entre el
Servei de Salut de les Illes Balears i Aurora Clínic?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Quin és l'import econòmic que ha reconegut l'Ib-salut pels
danys i perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de
la Llei de contractes del sector públic, per la resolució del
contracte de gestió de servei públic per la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i el Centro
Médico Aragón?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres de les Illes Balears no s'ensenya el castellà?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres de les Illes Balears es demanen intèrprets
per traduir del català al castellà?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres de les Illes Balears està prohibit parlar en
castellà de manera similar a com el franquisme prohibia l'ús del
català a l'escola?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que el Decret Llei 2/2012 sobre mesures urbanístiques
afecta la delimitació del dret de propietat?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que el Decret Llei 2/2012 afecta els drets a l'accés d'un habitatge

digne i el dret al medi ambient o d'altres drets i deures previstos
al títol II de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Agricultura d'unificar tots els
consorcis d'aigües de Mallorca o de les Illes Balears? En cas
afirmatiu, amb quins criteris?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions tenen previst iniciar el 2012 els consorcis
d'aigua de les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives pensa impulsar el conseller d'Agricultura
durant l'any 2012 per promocionar el producte local?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants manescals estan contractats per l'IBABSA en data 20
de març de 2012?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quins foren els motius que dugueren la Conselleria
d'Agricultura a plantejar el tancament de l'oficina de Felanitx?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quina ha estat la decisió final de la Conselleria d'Agricultura
sobre el futur de l'oficina de Felanitx?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

En quin estat d'execució es troba el pla de xoc per combatre
la plaga del morrut roig de la palmera anunciat pel conseller?
Quines actuacions s'han realitzat?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quantes reunions ha mantingut el conseller d'Agricultura
amb els representants del sector lleter?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quines iniciatives pensa impulsar el conseller d'Agricultura
durant l'any 2012 per promoure l'agricultura ecològica?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions ha realitzat la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social per evitar el tancament del centre de dia de
Vilafranca?

Palma, a 23 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines campanyes o actuacions té previstes SEMILLA per
al camp de Menorca?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quin paper preveu donar el Govern a l'ens SEMILLA quant
a les seves actuacions a l'illa de Menorca?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què opina el Sr. President que l'única oposició al corredor
mediterrani, al conjunt del mapa d'infraestructures de transport
prioritàries a la Unió Europea, fos la ministra Ana Pastor?

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha fet alguna gestió el president del Govern per a la
concessió de l'indult parcial al Sr. Fausto Ferrero?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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.

En quin punt es troba la tramitació del programa Leader Plus
2011 (Fons Feder)?

Palma, a 23 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2109/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a manifestació "Sí per la nostra llengua" de
diumenge 25 de març. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sentència de l'expresident Jaume Matas.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures Rajoy. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a introducció d'ordinadors portàtils a les aules. (Mesa de 28 de
març de 2012).

RGE núm. 2150/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contingut
de la memòria justificativa per a l'harmonització de llocs de
feina a la CAIB. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2151/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni per a la informatització del transport públic
de Menorca. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2152/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa
Tetraib. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2153/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques de formació en l'àmbit europeu. (Mesa de 28 de març
de 2012).

RGE núm. 2154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb l'EBAP per a la formació de funcionaris a Menorca.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2155/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fira turística de Moscou. (Mesa de 28 de març de 2012).
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RGE núm. 2156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost de la Mesa de seguiment de l'economia balear. (Mesa de
28 de març de 2012).

RGE núm. 2157/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa
de l'habitatge. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2158/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de Palma de Mallorca com a zona de gran
afluència turística. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2159/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suspensió
cautelar de l'apujada de sous. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
laboral i ocupació. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2161/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts generals. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2162/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xifres d'atur. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennasar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció del sector públic. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts generals (I). (Mesa de 28 de març de 2012).

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el president del Govern la mobilització de més
de 50.000 persones el passat diumenge 25 de març, contra la
política lingüística de l'executiu?

Palma, a 26 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Sr. Conseller de Presidència la sentència
condemnatòria de l'expresident Jaume Matas?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President, està d'acord amb les darreres mesures
aprovades pel Govern de Mariano Rajoy?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'avaluarà per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la introducció d'ordinadors portàtils a l'aula en
ordre a millorar l'aprenentatge de les tecnologies de la
informació i la comunicació?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix la memòria justificativa per a
l'harmonització de llocs de feina de la CAIB que deriva del
desenvolupament del Pla estratègic de funció pública?
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Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius del conveni de colAlaboració que ha
signat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació
del Govern de les Illes Balears i el president del Consell de
Menorca en matèria de tecnologia per a la informatització del
transport públic d'aquesta illa?

Palma, a 27 de març 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.

Quins beneficis suposa per a aquesta comunitat autònoma la
implantació de la xarxa Tetraib?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius persegueix la Conselleria de Presidència
amb l'impuls a la convocatòria de beques de formació en l'àmbit
europeu per part del Centre Balears Europa?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins termes s'ha signat el conveni entre el Consell
Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears per a la
formació de funcionaris mitjançant l'EBAP?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la Fira
turística de Moscou que s'ha celebrat recentment?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Quin cost va suposar al Govern de els Illes Balears la
implantació i el posterior desenvolupament de la Mesa de
seguiment de l'economia balear?

Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern d eles Illes Balears de la reunió
mantinguda per la Mesa de l'habitatge?
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Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Maria Virtuts Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins efectes tendrà per a Palma de Mallorca la declaració
de zona de gran afluència turística?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Presidència l'acte de
la Sa Contenciosa del TSJIB que suspèn cautelarment l'apujada
de sous del personal de confiança del president Bauzá?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà l'impacte de la reforma laboral en l'ocupació de les
Illes Balears?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vicepresident, quina incidència tendran els pressuposts
generals sobre la societat a la nostra comunitat?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

Vicepresident, quina influència creu que ha tengut la
baixada en el nombre de turistes en l'apujada de les xifres
d'atur?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Isabel maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase està actualment el procés de reducció del
sector públic que estan duent a terme?

Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President, com valora els compromisos que ha adquirit
el Govern d'Espanya amb els ciutadans de les Illes Balears a
través dels pressuposts generals de l'Estat?
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Palma, a 27 de març de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1939/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a elecció de llengua (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1940/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a elecció de llengua (III),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1941/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell de Govern a Alaior, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1944/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a interlocutòria del TSJ de
Catalunya, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a elecció de llengua, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1987/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a promoció turística d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 28 de març
de 2012).

RGE núm. 2042/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes de la DG de Cooperació, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 28 de
març de 2012).

RGE núm. 2043/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a viatges de la DG de Cooperació, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 28 de
març de 2012).

RGE núm. 2044/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'Administració de la CAIB, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2045/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aplicació de la Llei 4/2011, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2046/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a edifici de Palau Reial, 14, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2047/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2048/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació de serveis especials (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
de març de 2012).

RGE núm. 2049/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació de serveis especials (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
de març de 2012).

RGE núm. 2107/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a corredor mediterrani, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 28 de març de 2012).

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Contempla el conseller que en una mateixa aula hi hagi
alumnes que tenguin com a llengua de primer ensenyament uns
el català i altres el castellà?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En cas que el conseller contempli que en una mateixa aula
hi hagi alumnes que tenguin com a llengua de primer
ensenyament uns el català i altres el castellà, quines mesures de
suport addicional oferirà la conselleria?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin és el resultat de fer el Consell de Govern de dia 16 de
març a Alaior?

Palma, a 19 de març 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 de
Cultura, Educació i Esports.

Quines conseqüències extreu el conseller d'Educació de la
interlocutòria del TSJ de Catalunya de dia 8 de març de 2012
que estima el recurs de la Generalitat en el sentit que la STS de
9 de desembre de 201 no suposa un pronunciament general
sobre l'ús del castellà en el sistema educatiu de tot Catalunya?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pot afectar l'elecció de la llengua d'ensenyament a la lliure
elecció de centre o es respectarà sempre en el centre elegit?

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina del fet que Eivissa hagi decidit fer la seva
promoció turística independentment de l'ATB?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

En quants de projectes ha colAlaborat la Direcció General de
Cooperació des del juny de 2012 fins al febrer de 2012?

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Quants viatges, amb motiu de les seves competències, ha
realitzat la DG de Cooperació entre juny de 2011 i febrer de
2012?

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar
quina ha estat la tasca duta a terme, fins a data d'avui, per part
de la central de contractació de l'Administració de la comunitat
autònoma, dependent de la seva conselleria?

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar
quina ha estat la tasca duta a terme per part de la seva
conselleria, fins a data d'avui, en relació amb l'aplicació de
l'article 16 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears?

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar quin
és el destí que pensa donar a l'edifici de Palau Reial, 14?

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

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 Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, creu que, d'acord
amb la legalitat vigent, els funcionaris interins poden gaudir de
la situació de serveis especials, prevista per als alts càrrecs
públics (pregunta RGE núm. 3070/99)?

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, una consellera
del Govern va solAlicitar i obtenir del Consell Insular de
Mallorca la situació de serveis especials. Creu que era legítim
demanar-los?

Palma, a 19 de març 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, en la sessió de
la Comissió d'Assumptes Institucionals de dia 27 d'octubre de
1999 la Sra. cabrer va dir que una consellera del Govern
d'aleshores, funcionària interina del Consell Insular de
Mallorca, anava demanant drets que no li corresponien pel fet
que havia demanat la situació de serveis especials. La Sra.
Cabrer considerava aquesta actuació com a pròpia d'una moral
i una ètica vergonyoses, tal com consta al Diari de Sessions.
Pensa, Sr. Conseller, que eren encertades les reflexions de la
Sra. Cabrer sobre aquesta qüestió?

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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Què opina el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que l'única oposició al corredor mediterrani, al conjunt
del mapa d'infraestructures de transport prioritàries a la Unió
Europea, fos la ministra Ana Pastor?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1986/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a retirada d'honors a persones
sentenciades per casos de corrupció. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2019/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de l'impost sobre els hidrocarburs. (Mesa
de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2020/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tarifes d'interconnexió entre mòbils. (Mesa de 28 de
març de 2012).

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Totes les institucions tenen figures de reconeixement de
mèrits per a persones que han destacat en algun àmbit de la vida
social o que han ocupats càrrecs de gran rellevància. Tant els
ajuntaments, com els consells, el govern o el mateix Parlament
concedeixen títols, atorguen medalles o exposen les imatges de
les persones que, pels mèrits o per les responsabilitats que han
tingut, se n’han fet creditores.

El reconeixement institucional és el signe del mèrit i de
l’honorabilitat que la societat sencera reconeix en aquestes
persones. Per aquest motiu, resulta del tot inadequat que puguin
ser titulars de reconeixements d’aquesta mena persones que
hagin tingut comportaments delictius. El manteniment del
guardó o del reconeixement a persones sentenciades per haver
comès delictes va en detriment de l’honorabilitat de la mateixa
fórmula de reconeixement, sigui quina sigui.

Les persones que han desenvolupat una tasca institucional
i que han estat sentenciades per algun dels delictes associats a
la corrupció política suposen un desprestigi per a la vida política
i de les institucions. Per aquest motiu, no resulta raonable que
puguin mantenir els honors que, en un moment determinat,
hagin obtingut de les institucions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears a adoptar i, si n'és el seu cas, a aplicar
normatives que permetin retirar les fórmules de reconeixent a
les persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre
les quals hi hagi una sentència ferma per delictes de corrupció
política.

Palma, a 21 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Vicepresident va dir en seu parlamentària que s'ha
d'intentar que la recaptació no afecti el consum ni perjudiqui la
contractació.

L'impost sobre els hidrocarburs és un impost indirecte que
perjudica les classes mitjanes i populars, que perjudica els
treballadors autònoms, que necessiten desplaçar-se d’un lloc a
l’altre per fer feina, i les persones que necessiten desplaçar-se
i no tenen a l’abast un servei de transport públic.

La qüestió s'agreuja pel fet que actualment els hidrocarburs
ja tenen uns preus desorbitats, atès que han sofert uns
increments que afecten totalment l’activitat econòmica, i un nou
increment contribuirà encara més a refredar l'economia.

La Constitució Espanyola diu que el sistema tributari ha de
ser just, igualitari i progressiu, i l’impost sobre els hidrocarburs
no ho és.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no establir cap increment sobre l'impost dels
hidrocarburs, atès que és un impost que afecta i perjudica
l'activitat econòmica.
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Palma, a 20 de març de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 Ple.

La Comissió del Mercat de Telecomunicacions té com a
objectiu, entre d'altres: l'establiment i la supervisió de les
obligacions específiques que hagin de complir els operadors del
mercat de les telecomunicacions en el seu servei universal.

És en funció d'aquest marc que la Comissió Europea ha
instat el regulador espanyol que desisteixi de la seva intenció
d'endarrerir un any, fins el gener de 2014, el calendari de
rebaixes de les tarifes d'interconnexió del mòbil, és a dir, el que
es paguen a les companyies quan els seus abonats es telefonen
entre ells.

La CMT ha reaccionat amb rotunditat i ha recordat que la
potestat per fixar els preus als majoristes correspon als
reguladors nacionals i que seguirà amb els terminis acordats.

Així respon al comunicat de la Comissió, en què s'exigeix a
la CMT que compleixi els terminis recomanats per BrusselAles,
que preveu una forta rebaixa d'aquestes tarifes pel desembre
d'aquest any. En tractar-se de majoristes, la seva reducció no
significa una rebaixa automàtica de la factura telefònica que
paga el consumidor, però aquest es pot beneficiar del menor
preu en la mesura que els operadors traslladin la rebaixa als seus
preus finals.

La Comissió ja ha advertit que té capacitat per adoptar
d'altres mesures d’harmonització en forma de recomanacions o
decisions d'obligat compliment en el cas de persistir a llarg
termini les divergències entre les tarifes establertes pels
reguladors nacionals.

La posició que ha adoptat la CTM la situa devora els grans
operadors passant pels usuaris de telefonia, donant suport i
afavorint d'aquesta manera les seves pràctiques abusives. Unes
pràctiques que situen aquestes empreses en el primer lloc de les
reclamacions que es presenten al nostre país i a tot el mon.

Els consumidors espanyols no tenen per què pagar més en
la factura de les cridades des del mòbil, sobretot en un moment
de dificultats per a l’ economia nacional i, per tant, personal
donat que el sector ja ha tingut tres anys per adaptar-se i ara és
inadmissible qualsevol endarreriment que vagi contra els
consumidors.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reclami davant la CNT el compliment del calendari
marcat per la UE, en relació amb les tarifes d'interconnexió
entre mòbils, que significa aplicar la seva rebaixa.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1876/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a destinació dels descomptes als
empleats públics per vaga general, amb tramitació  per
urgència davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1945/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a neteja de torrents, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1976/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport als drets humans a Síria,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 1985/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Platja de Palma, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2014/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a RMI desnonada per impagament, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2015/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no renunciar a la promoció d'habitatge públic, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2016/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a corredor ferroviari de la Mediterrània, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripció infermera, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 28 de març de 2012).
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RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagaments a ajuntaments, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 28 de març de
2012).

RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema d'arbitratge turístic, amb tramitació davant
la Comissió de Salut. (Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2059/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a recuperació dels doblers estafats
al poble, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 28 de març de 2012).

RGE núm. 2065/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Port de Maó, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 28 de març de 2012).

Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els sindicats majoritaris a l’Estat espanyol han convocat una
vaga general contra el Reial Decret llei 3/2012, de 10 de febrer,
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Hi estan convocats tots els empleats públics de totes les
administracions de la comunitat autònoma (funcionaris, interins,
contractats laborals temporals o fixos).

Sense dubte, hi haurà un seguiment de la vaga per part
d’aquest colAlectiu. L’administració haurà d’aplicar els
descomptes legalment establerts sobre la nòmina als
treballadors i treballadores que es declarin en vaga.

Per altra banda, la crisi econòmica perjudica les famílies
d’una manera molt contundent. Segons dades de diverses
entitats sense ànim de lucre a l’àmbit dels serveis socials i dels
mateixos ajuntaments, la pujada de demanda de les famílies que
solAliciten ajudes per alimentació és cada vegada més nombrosa.
Són moltes les famílies que tenen problemes per poder cobrir
les necessitats bàsiques (alimentació, pagament d'habitatge,
transport).

La resposta de la societat civil per manifestar la seva
solidaritat i el seu compromís per intentar donar resposta a
aquesta necessitat, ha estat positiva, són molts els voluntaris i
les voluntàries que participen en entitats sense ànim de lucre
que focalitzen els seus esforços en la distribució d’aliments.

En el pressupost del Govern de les Illes Balears de l’any
2012 no hi ha cap partida destinada a subvencionar aquests
entitats perquè puguin fer front a la compra d’aliments bàsics
per a la seva posterior distribució.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca presenta a debat a la Comissió
d’Afers Socials la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tota la quantia econòmica que es descompti als
empleats públics, amb motiu de la vaga general, sigui destinada
a subvencionar totes les entitats sense ànim de lucre que
reparteixen alimentació amb l’objectiu que disposin de
productes alimentaris bàsics per poder distribuir-los entre les
persones que ho necessiten.

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L’Ajuntament de Marratxí, en sessió de dia 31 de gener de
2012, va adoptar un acord per unanimitat elevant la seva queixa
per les formes de neteja utilitzades en el torrent de Coanegra,
per motius ecològics i patrimonials (en concret, l’afecció al
camí de Sa Bomba). Això no obstant, interpelAlat el conseller
sobre aquest acord, va defensar l’actuació del Govern i va
mantenir que continuaria amb la mateixa mecànica.

De fet, les denúncies per la manera agressiva d’actuar sobre
les voreres del torrent, amb utilització de maquinària pesada que
arrasa trams sencers, s’ha repetit a d’altres indrets. També les
organitzacions ecologistes han criticat les actuacions i demanen
un canvi de pràctiques, alAlegant que els torrents són sistemes
naturals del màxim interès ecològic, amb una funció vital de
corredors biològics, i no simples canals de desguàs.

Els torrents han patit un manteniment deficient durant anys,
però aquesta mancança no es pot corregir amb actuacions
aberrants. L’anterior legislatura, es va anar canviant aquesta
mentalitat de “canalització” per l’èmfasi ambiental i s’aprofundí
en la neteja més manual.

Potser l’actuació respectuosa resulta més cara però és
infinitament més profitosa, fins i tot des d’un punt de vista
laboral. En tot cas, és contraproduent destinar recursos públics
a la destrossa dels hàbitats i els valors ambientals i patrimonials
dels torrents per convertir-los en avingudes hidràuliques. Ben al
contrari, s’ha de garantir la protecció de la vegetació de ribera,
pel seu valor i per la seva funció de manteniment dels marges i
disminució de l’escorrentia i l’erosió.
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Per això el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’actuacions en la neteja de
torrents que respecti la seva funció ambiental i ecològica i
contribueixi a recuperar-ne la biodiversitat i les funcions com a
sistemes naturals, així com a millorar el seu entorn natural i
patrimonial i la interacció amb infraestructures viàries.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disculpar-se amb els ajuntaments que hagin
expressat les seves queixes per l’actuació de la conselleria en la
neteja de torrents i a comunicar-los els nous criteris
d’intervenció.

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La societat siriana s’ha mobilitzat en el darrer any a favor de
la democràcia i en defensa dels drets humans, després de trenta
anys de dictadura. Unes mobilitzacions que s’han d’emmarcar
en el procés de les revoltes democràtiques que s’han produït a
Tunícia, Egipte, Líbia, Iemen, Bahrain, Algèria o el Marroc.

Davant això, el poble sirià està patint una brutal repressió a
mans del règim dictatorial de Bashar Al Asaad, amb milers de
persones mortes i altres milers de persones detingudes i
torturades, com han denunciat diferents organismes
internacionals i Amnistia Internacional, i com podem
comprovar dia rere dia a les notícies dels mitjans de
comunicació. Una repressió i intent de control de l’oposició
democràtica que fins i tot s’ha fet extensiu, mitjançant
l’ambaixada i oficines consulars de Síria, als ciutadans i
ciutadanes d’origen sirià residents a l’Estat espanyol.

Mentre que la comunitat internacional s’ha posicionat
clarament a favor de les revoltes democràtiques en alguns dels
països esmentats, en altres casos, com el de Síria, aquesta
condemna del règim i de la vulneració dels drets humans no va
acompanyada d’actuacions més contundents i decidides en
l’àmbit polític i econòmic.

La gravetat de la situació de Síria requereix d’una actuació
més ferma i decidida de la comunitat internacional, en general,
i de la Unió Europea i l’Estat espanyol, en particular, així com
de les institucions de les Illes Balears, en suport del poble sirià
realitzant les accions necessàries per afavorir el canvi
democràtic a Síria.

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

Proposició no de llei

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat
per tal que condemni amb major fermesa i contundència, la
brutal repressió que pateix el poble de Síria i a exigir el ple
respecte pels drets humans i per les llibertats d’expressió i
manifestació per part del Govern de Síria.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reforçar la protecció dels drets dels ciutadans sirians que
resideixen al conjunt de l’Estat espanyol, davant les pressions,
la vigilància i les amenaces als seus familiars, que rebin per part
de personal dels serveis secrets i de l’ambaixada i dels
consultats de Síria a Espanya, amb colAlaboració amb
els governs autonòmics amb competència en matèria de
seguretat.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
declarar «persona non grata» l’actual ambaixador de Síria a
Espanya, així com el personal diplomàtic i consular adscrit a
temes de seguretat, militars o altres que estiguin realitzant
activitats repressives de la comunitat siriana resident a Espanya,
i a fer les gestions oportunes per retirar aquest ambaixador.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
establir una interlocució directa amb el Consell Nacional Siri,
que agrupa el conjunt de l’oposició democràtica a aquell país.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reclamar per part de la Unió Europea les actuacions necessàries
per aplicar sancions polítiques i econòmiques als actuals
responsables del règim sirià.

• El Parlament de les Illes Balears proposa a la UE la suspensió
de l’Acord de Cooperació de 1977 entre la UE i Síria.

Palma, a 21 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Turisme.
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El passat dia 8 de març el conseller de Turisme va
sorprendre amb unes declaracions fetes a l’ITB de Berlín en què
confirmava els dubtes expressats el dia anterior pel ministre
Soria en relació amb e projecte de reconversió de la Platja de
Palma: el projecte de rehabilitació de la Platja de Palma
quedava totalment paralitzat.

Existeix un consens màxim (social, empresarial, polític) en
què la Platja de Palma és una zona turística madura que
necessita un nou impuls per aturar el procés de declivi en què
està immersa, i si el govern estatal no aposta per millorar la
indústria turística és evident que es perdran llocs de feina i que
no es milloraran les expectatives dels aturats, treballadors i
emprenedors.

Fa més de deu anys que es ve “pregonant” per diferents
governs estatals d’un i altre signe el compromís total de Madrid
amb la inversió de fons públics per dur a terme el projecte de
rehabilitació. Ara resulta que una reducció de la partida de
turisme del Ministeri de 607 a450 milions d’euros significa que
per a la Platja de Palma hi ha 0 euros, fet que representa una
autèntica pressa de pèl per a la ciutadania que fa molt d’anys
que sent els representants polítics de l’Estat comprometre’s en
la reforma d’aquesta zona.

Simultàniament, el conseller de Turisme va anunciar quina
era la seva alternativa: passar per damunt de les competències
dels ajuntaments de Palma i Llucmajor, del consell insular i del
Consorci de la Platja de Palma, i “liderar” ell els projectes
privats via decret llei.

Permetre l’augment de densitat i d’edificació i la instalAlació
de grans centres comercials, com va anunciar el conseller, és
precisament el contrari del que necessita aquesta zona, ja que
només contribuirà a empitjorar les dinàmiques que han duit
aquesta zona a l’actual declivi.

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca proposa a la Comissió de Turisme l’adopció dels
següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i
la Conselleria de Turisme a negociar per aconseguir incorporar
als pressuposts de l’Estat les partides necessàries per continuar
el projecte de reconversió integral de la Platja de Palma, aturant
així el procés de degradació de la zona, i possibilitant l’augment
de la qualitat del producte turístic, millorant els espais urbans i
les infraestructures públiques bàsiques.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja les declaracions del
ministre Soria i del conseller Delgado, en què anunciaven la
paralització sine die del projecte de reconversió de la Platja de
Palma, perquè constitueix una greu burla als ciutadans de les
Illes Balears, especialment als residents i treballadors de la zona
afectada, després de deu anys de parlar del compromís de l’Estat
per afrontar la necessària rehabilitació de la zona.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja les declaracions del
conseller de Turisme Carlos Delgado de, prescindint de les
competències dels ajuntaments de Palma i Llucmajor, del
Consorci de la Platja de Palma i del consell insular, “liderar” ell
les propostes.

4. El Parlament de les Illes Balears demana la dimissió d’Álvaro
Gijón com a gerent del Consorci de la Platja de Palma, ja que no
ha estat capaç de negociar els fons públics de l’Estat per dur a
terme un projecte imprescindible per a la reactivació econòmica

Palma, a 19 de març de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha clares evidències que la crisi econòmica que patim en
aquests darrers anys ha provocat tant l’ augment de la pobresa
com nous fenòmens d’exclusió social, discriminació i pèrdua de
drets. L’extraordinari increment de l’atur, juntament amb les
dràstiques polítiques de retallades es tradueix en l’augment de
les situacions d’exclusió social, pobresa i vulnerabilitat de les
persones.

Així, aquesta crisi econòmica ha accentuat també les
situacions de pobresa i vulnerabilitat ja existents. Als índexs de
pobresa que la nostra societat presenta s’hi afegeixen ara noves
situacions de vulnerabilitat. Així, a la pobresa estructural s’hi
han incorporat persones i famílies que han perdut la feina i no
poden satisfer el pagament d’uns lloguers o d’unes hipoteques
o per cobrir altres necessitats bàsiques com l’alimentació.

Pel que fa a la nostra comunitat s’ha d’assenyalar que més
de la quarta part de la ciutadania (25,8%) es troba en risc de
pobresa i exclusió social i que aquesta xifra supera la mitjana
nacional (25,5%).

Una família que està en dificultats i acudeix a les ajudes
d’emergència social per pagar el menjar, el llum, l’aigua,
l’habitatge és possible que hagi deixat de pagar l’impost de
vehicles, una multa d’aparcament o l’IBI. Moltes d’aquestes
persones són víctimes recents de la crisi econòmica que ara no
poden i volen fer front al pagament de les seves obligacions.

Una manca de coordinació interinstitucional provoca que
centenars de persones que reben ajudes d’emergència social dels
ajuntaments i que són el darrer escaló per evitar el
desencadenament de l’exclusió social les perdin per tenir els
seus comptes bancaris embargats per una regidoria del mateix
ajuntament que ha atorgat l’ajuda.

Aquesta situació ens obliga a intervenir amb accions i
plantejaments sectorials i amb la participació del màxim
d’agents implicats, amb polítiques que tractin de donar-li
resposta des d’una visió integral, des de plantejaments
transversals, amb fórmules de coordinació flexible i des de la
major proximitat possible.
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Per tot l’exposat, 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 a coordinar les seves polítiques socials de manera
interinstitucional, entre el mateix Govern i les corporacions
locals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les iniciatives legislatives necessàries per tal
de donar suport i protecció a les famílies que no tenen recursos
acreditats per tal de preservar-los de les accions recaptatòries
que pugui executar l'administració, evitant així que les persones
que cobren les ajudes socials puguin ser requisades, íntegrament
o parcialment, pel fet de no estar al corrent en el pagament dels
seus deures fiscals amb l’administració.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que hi ha clares evidències que la crisi econòmica que
patim aquests darrers anys ha provocat tant l’augment de la
pobresa com nous fenòmens d’ exclusió social, discriminació i
pèrdua de drets.

Atès l’extraordinari increment de l’atur que juntament amb
les dràstiques polítiques de retallades es tradueix en l’augment
de les situacions d’ exclusió social, pobresa i vulnerabilitat de
les persones.

Atesos aquests fets, sumats a la pèrdua de milers de llocs de
feina per mor de la crisi econòmica global, varen provocar que
un de cada quatre ciutadans de les Illes Balears estigui en risc de
pobresa i exclusió social, situant les Illes Balears en un índex de
pobresa del 25,5 % a l’Estat espanyol que justifica el
considerable augment de desnonaments i dificultats d’accés a un
habitatge d’aquestes famílies.

Aquesta circumstància situa les Illes Balears com la
comunitat que presenta el major nombre de judicis per
desnonament realitzats en tot el territori de l’Estat (1,23 judicis
sobre el total de la població), fet que deixa en evidencia les
dificultats financeres de les famílies per fer front al pagament de
l’habitatge.

Atès que les Illes Balears es troben en segona posició
respecte de la pobresa subjectiva, amb la qual s’identifica un
31,1 % de les llars, fet que ha provocat l’espectacular augment
dels judicis per desnonament abans referits i que multiplica per
2.6 la mitjana de desnonaments estatals pel fet que la nostra

comunitat és una de les cinc amb el preu mitjà de l’habitatge
més elevat de tot l’Estat i la segona amb el major esforç de les
famílies per accedir-hi provocada per l’especulació constructora
i financera.

Atesa la informació que el Govern no té la intenció de pagar
als promotors pels terrenys i habitatges que va adquirir
l’anterior executiu per millorar l’oferta d’habitatges protegits,
i que valora la possibilitat de tornar aquests immobles als seus
antics propietaris, cosa que suposarà així mateix la pèrdua de les
quantitats que es varen pagar per l’opció de compra.

Atès que l’IBAVI té en aquests moments 818 immobles que
no troben llogaters, dels quals n’hi ha 483 que no s’han
començat a edificar, però amb el projecte d’execució en marxa,
davant els greus problemes que tenen moltes famílies per
aconseguir finançament en bancs i caixes.

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 a no renunciar i donar suport a les polítiques de
protecció mitjançant la promoció d’habitatge públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar solucions que evitin l’entrega als seus
propietaris dels immobles adquirits per executar les noves
promocions d’habitatge protegit que estaven previstes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar fórmules que possibilitin ràpidament el procés
de lloguer social , amb opció a compra o no, per part de les
famílies que han perdut el seu habitatge així com per part de les
persones que, per la seva situació de pobresa, estan obligades a
viure al carrer.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat mes d'octubre, el president del Govern de les Illes
Balears, el de Múrcia, el de Catalunya i el de la Comunitat
Valenciana es varen reunir, amb la finalitat de defensar la
prioritat de la inclusió del Corredor Ferroviari de la
Mediterrània a la Xarxa Transeuropea de Transports. Així, el
president de les Illes Balears mostrava el seu suport al
desenvolupament d’un element vertebrador de primer ordre
social i econòmic per a les Illes Balears, ja que això podria
suposar un impuls per a la competitivitat i per tant una millora
de la nostra economia. Aquest corredor també incidiria de forma
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directa en la millora de la cohesió entre Espanya i la resta
d'Europa.

A l'anterior període de sessions, el Parlament de les Illes
Balears va fer una declaració institucional que donava suport al
corredor ferroviari de la Mediterrània i es va adoptar per
assentiment. Tots els grups de la cambra varem compartir, i
compartim, els arguments de la declaració: la necessitat de
disposar d'unes connexions ferroviàries d'alta velocitat per a
passatgers i també per a mercaderies, es una qüestió de vital
importància per a la nostra comunitat, no perden de vista que el
traçat d’aquest corredor comprèn una de les zones de major
activitat econòmica i logística de la Unió Europea, entre les qual
hi ha de figurar la comunitat de les Illes Balears.

Per això, un cop ha començat la nova legislatura i el nou
govern de l'Estat ja ha començat la seva tasca, és desitjable que
la ministra de Foment declari la prioritat d'aquest corredor
enfront d'altres opcions, perquè per a les Illes Balears és una
qüestió molt important, i així va quedar palès a la declaració
institucional, i també a les actuacions i declaracions del
president de les Illes Balears.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la
importància cabdal que té el corredor ferroviari de la
Mediterrània per a l'economia de les Illes Balears, així com en
la necessitat de dur endavant la defensa d’aquest projecte.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que defensi la prioritat d'aquest corredor davant la
ministra de Foment, amb la finalitat que també sigui prioritari
per al Govern d'Espanya.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 30 del nostre Estatut d’Autonomia diu que la
comunitat autònoma té competència exclusiva en l'organització,
el funcionament i el control dels centres sanitaris públics, la
planificació dels recursos sanitaris, la coordinació pública
privada, la promoció de la salut i de l’ordenació farmacèutica.

L’article 77.1 de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris, modificat per la Llei
28/2009, faculta el personal d’infermeria perquè de forma
autònoma puguin indicar, usar i autoritzar la dispensació de
medicaments no subjectes a prescripció mèdica i els productes
sanitaris, mitjançant la corresponent ordre de dispensació.

La Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries,
sustenta com a principi bàsic la cooperació multidisciplinària.
Parla d’integració de processos, de continuïtat assistencial i
d'evitar el fraccionament en l’atenció sanitària. La mateixa llei
diu al seu article 7.2 que al personal d’infermeria li pertoca la
direcció, l’avaluació i la prestació de les cures d’infermeria.

El RD 1718/2010, sobre recepta mèdica i les ordres de
dispensació, estableix un nou marc jurídic que possibilita
aprofundir en la millora de l’ús racional del medicament.

A la nostra comunitat autònoma, el Consell Consultiu de les
Illes Balears va concloure que “sense cap gènere de dubtes la
comunitat autònoma de les Illes Balears pot regular per via
reglamentària les actuacions específiques del personal
d’infermeria per usar i indicar medicaments que no estiguin
subjectes a prescripció mèdica, així com productes sanitaris
inclosos en la prestació farmacèutica del sistema públic".

El Decret 52/2011 regula l’actuació del personal
d’infermeria en l’àmbit de la prestació farmacèutica del sistema
sanitari públic. Regula quines actuacions, quin ús i la indicació
de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció
mèdica. També indica que la conselleria competent en salut pot
establir programes de formació, protocols i pautes d’ús
específic. En relació amb la prescripció infermera, estableix la
necessitat de l’ordre infermera de dispensació que autoritzi a les
oficines de farmàcia la dispensació i que el/la titular de la
conselleria competent en salut dictarà les disposicions
necessàries de desplegament del decret.

El món sanitari evoluciona de manera molt ràpida. Cada dia
es fa més un treball dins àmbits competencials que estan cada
cop més compartits entre diferents professions sanitàries.

Parlem d’una, la d’infermeria, una llicenciatura de grau i que
per tant té més coneixements, més habilitats i millors actituds.
Un colAlectiu que cada dia té millor formació i un marc
competencial més ampli. Infermeria, avui, assumeix unes
competències que fa uns anys no tenia.

Atès que el colAlectiu d’infermeria de les Illes Balears
conformat per el ColAlegi Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears, l’Associació d’Infermeria Comunitària, el SATSE i
l’Associació de Comares ha manifestar el seu acord amb el
Decret 52/2011 i reclama el seu desenvolupament immediat.

Per tots aquests motius 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 a desenvolupar, de manera immediata, els programes de
formació, els protocols i les pautes d’ús específic per
desenvolupar el Decret 52/2011.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir l’ordre infermera de dispensació, en un
termini de tres mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dictar les disposicions necessàries de desplegament
del Decret 52/2011, en un termini de tres mesos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar d’acord amb el colAlectiu d’infermeria de
Balears: ColAlegi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears,
Associació d’Infermeria Comunitària, Facultat d'Infermeria de
la UIB, SATSE i Associació de Comares, el desenvolupament
de la prescripció infermera.

Palma, a 19 de març de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 25 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret
Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals.

Atès el problema de liquiditat que tenen les entitats locals,
aquest reial decret es proposa poder fer efectiu el pagament als
diferents proveïdors dels ajuntaments.

Amb aquesta finalitat el Grup Socialista hi ha d’estar
d’acord, tot i que voldríem eliminar els efectes negatius que
tindrà sobre els ajuntaments i els ciutadans l’aplicació d’aquest
reial decret llei.

Els ajuntaments es veuran en la necessitat d’endeutar-se en
base a aquest reial decret llei per poder pagar als proveïdors
principalment perquè el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars mantenen des de fa mesos deutes vençuts amb
els ajuntaments.

Aquesta greu situació inexplicablement no es veu recollida
en el reial decret llei, atès que no considera els ajuntaments, ni
les persones, ni les associacions, etc., a les quals se’ls deu molts
de diners com a prestadors de serveis socials o per ajudes a la
dependència.

Això suposarà que aquestes associacions sense ànim de lucre
que tenen com a finalitat labors socials o els mateixos
ajuntaments hagin de continuar esperant per cobrar allò a què
legítimament tenen dret i, en molts de casos, deuen als seus
proveïdors o treballadors.

L’altra conseqüència d’aquest fet és que els ajuntaments, si
volen pagar, s’hauran d’endeutar, i això tindrà dos efectes molt
negatius. El primer, que hauran d’incrementar molt el deute de
cada ajuntament amb les entitats financeres; i el segon, que
s'hauran de fer càrrec dels interessos i d’altres despeses
corresponents a aquest deute provocant noves restriccions i
retallades pressupostàries de serveis municipals o l’increment
de taxes i imposts municipals.

I aquí hi ha una de les perversions d’aquest reial decret llei.
Si en darrer terme qui deu és el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars, per què ha de ser cada ajuntament el que
s’endeuti i carregui damunt les seves espatlles amb els
interessos d’aquest deute? Per què no possibilitar que primer
s’endeuti el Govern o el consell i liquidin el deute amb els
ajuntaments?

Però el Grup Parlamentari Socialista encara hi veu una
segona perversió, fruit de l’experiència d’aquests gairebé deu
mesos de govern del Partit Popular. Si aquest reial decret llei
possibilita als ajuntaments pagar als seus proveïdors, a canvi
d’un endeutament pels propers deu anys i sense la necessitat de
cobrar el que tenen pendent del Govern i del Consell respectiu,
és possible que aquestes institucions puguin tenir la temptació
d’intentar pagar els seus deutes amb els ajuntaments per un
període similar al de l’amortització del préstec. Aquest fet, de
produir-se, seria gravíssim per als interessos municipals.

I és 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 els consells insulars a fer efectives les quantitats que
deuen als ajuntaments d'aquestes illes, per tal que no s'hagin
d’endeutar en base al Reial Decret Llei 4/2012 per aquests
imports.

2. En cas que no es facin efectives les esmentades quantitats
amb caràcter immediat, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars a compensar
per qualsevol mitjà el cost dels interessos i d’altres
despeses a què els ajuntaments hauran de fer front atès el nou
endeutament i que són una conseqüència directa del fet que
ambdues institucions no han pagat en temps i forma les
quantitats a les quals l’Ajuntament té dret.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennasar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tots som conscients de l'enorme importància que té el sector
turístic per a l'economia de la nostra comunitat, no cal
recordar-ho.

Conscients de la seva importància tot el sector turístic
realitza continuats esforços per tal d'oferir un producte de
qualitat així com un tracte excelAlent. Saben que aquesta cura és
de vital importància per a la fidelització dels seus clients així
com de la bona publicitat que genera un client satisfet.

També sabem que els turistes, juntament amb les persones
majors i els menors, són uns dels sectors més vulnerables en
relació amb els actes de consum i és per aquest motiu que s'ha
de tenir una especial protecció a l'hora de donar-los suport.

Una de les queixes que manifesten els turistes quan volen
interposar una reclamació contra un abús o una vulneració dels
seus drets és que la seva tramitació i resolució són molt lentes,
al contrari que la seva estada, que és molt curta. Circumstància
que va en contra de la defensa dels seus drets i del possible
rescabalament del perjudici ocasionat. Moltes vegades els
establiments turístics han de fer de mediadors sense tenir la
competència, la informació ni la responsabilitat, però són els
que estan més prop dels turistes.

Quan es produeix un abús o una vulneració dels drets dels
consumidors/turistes, aquests es veuen perjudicats pel fet de no
poder resoldre la seva controvèrsia d'una manera ràpida, d'acord
amb la seva estada.

Per tots aquests motius, 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 a crear el Sistema d'Arbitratge Turístic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el personal tècnic de la Direcció General de
Consum formi el personal de les oficines d'atenció turística i els
inspectors de turisme amb l'objectiu de donar a conèixer als
turistes quins són els seus drets i quines vies poden seguir per
reclamar.

Palma, a 20 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vista la Sentència 18/2012 de l’Audiència Provincial de
Palma que afecta l’expresident Jaume Matas i vist que aquesta
reserva a l’acusació particular, la comunitat autònoma, les
accions oportunes per reclamar aquelles quantitats
indegudament cobrades per l’entitat subvencionada Agencia de
Noticias Balear, SL.

És, idò, per això que el Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca proposa la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre totes les accions oportunes per tal de
recuperar els doblers que ens han estafat als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

Palma, a 22 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La realitat balear és una realitat geogràficament pluriinsular.
Som illes. I el més important per a unes illes és la gestió dels
seus límits físics. Allò que ens aïlla és alhora el fluït de les
nostres vies de comunicació humanes. Una illa es gestiona
gestionant -valgui la redundància- els seus límits, o sia les seves
vies de comunicació.

Així idò, la gestió dels aeroports i ports de les illes és
fonamental per gestionar una societat, una economia i un
territori illencs. I és fonamental tant des del punt de vista de la
descentralització i de la proximitat, com també des de la visió
de conjunt, de la illaïtat. Així s’ha fet en la gestió del territori,
a través dels plans territorials insulars. En canvi, la costa, el
territori limítrof, no té ni una ordenació insular ni una gestió
unificada, ni tan sols una gestió coordinada.

Actualment, els ports de Menorca, excepte el de Maó, són
gestionats per la comunitat autònoma a través de l’entitat Ports
de Balears. El de Maó, en canvi, avui classificat d’interès
general, és gestionat per l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears.
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Aquesta situació contradiu els principis abans esmentats de
descentralització, proximitat i illaïtat. Uns principis que
l’Estatut d’Autonomia assumeix com a propis i que articula amb
formules per acomplir-se.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari  PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca proposa la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern de les Illes
Balears la voluntat que tots els ports de les Illes siguin de
titularitat autonòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar a l’Estat central el traspàs de la gestió del
port de Maó, declarat d’interès general, a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la futura gestió de tots els ports de les Illes Balears
es faci des d’una sola entitat de gestió.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l’entitat de gestió de tots els ports de les Illes sigui
una entitat descentralitzada quant a la capacitat de prendre
decisions per part dels consells insulars i dels municipis de cada
illa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar en el termini màxim de
tres mesos la revisió del Pla director del Port de Maó, amb la
participació de l’Ajuntament de Maó i dels sectors implicats.

Palma, a 22 de març de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2375/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estructura
orgànica de l'Ib-salut. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de 2011).

Hi ha previsions de canvis d'estructura orgànica i
administrativa de l'Ib-salut? Si és el cas, quins i per quins
motius?

En el marc de les polítiques de reorganització i
racionalització de l'estructura i l'organització del sector públic
autonòmic el Servei de Salut de les Illes Balears s'ha fixat els
següents objectius:

1. Convertir les fundacions públiques sanitàries Hospital de
Manacor, Hospital Son Llàtzer i Hospital Comarcal d'Inca en
centres de gestió directa.

Es tracta d'extingir aquestes fundacions públiques i crear tres
centres de gestió directa sense personalitat jurídica (amb el
mateix nivell d'autonomia que l'Hospital Son Espases, per
exemple), que se subrogaran amb la totalitat de les seves
relacions jurídiques i assumiran les seves finalitats i objectius.
És a dir, que el Servei de Salut gestionarà directament
l'assistència sanitària que ara presten les fundacions.

2. Convertir l'entitat pública empresarial GESMA en un centre
de gestió directa.

Es pretén extingir aquesta entitat pública empresarial i crear
un centre de gestió directa, anomenat Gerència del Complex
Hospitalari de Mallorca, sense personalitat jurídica, que
assumirà la gestió de l'Hospital Joan March, l'Hospital
Psiquiàtric i l'Hospital General. Es tracta, en definitiva, que el
Servei de Salut es subrogui en la totalitat de les relacions
jurídiques i assumeixi les finalitats i els objectius d'aquesta
entitat.

3. Sectoritzar l'atenció primària de Mallorca.
Consisteix a implantar a l'illa de Mallorca el model de gestió

que des de fa anys està vigent a les illes menors, i consisteix que
els quatre hospitals de l'illa de Mallorca gestionin (sota la
direcció dels serveis centrals) els recursos sanitaris d'atenció
primària del seu sector sanitari.

Es tracta en definitiva de canvis que simplifiquen
l'organització administrativa del Servei de Salut i que faran més
àgil la seva gestió, i que no afectaran de forma negativa
l'assistència sanitària que es presta a la ciutadania.

En qualsevol cas la viabilitat i la forma en què s'han de dur
a terme aquests projectes es troba encara en fase d'estudi. Són
processos de tramitació complexa que requereixen la
intervenció de diverses conselleries.

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

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4416/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a baixes i
llicències als centres públics. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Com pensa solucionar les baixes i llicències que es puguin
produir als centres educatius a partir d'ara?

L'apartat c) de l'Acord del Consell de Govern, de 4 de
novembre de 2011 (BOPIB núm. 172, de 17 de novembre),
estableix que la substitució del professorat que gaudeixi de
qualsevol permís o llicència, incloent-hi per malaltia, ha de ser
igual o superior a trenta dies.

La substitució es fa efectiva des del moment que es presenta
la documentació justificativa del permís o llicència.

Palma, 7 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4420/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a habitatges
protegits a Sant Ferran. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
executar el projecte qualificat d'habitatges protegits redactat
per l'IBAVI a Sant Ferran, Formentera?

A hores d'ara el projecte executiu es troba en procés de
redacció i manca finançament per a la promoció.

Palma, 30 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Companya i Bauzá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4851/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLIV). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

L'estalvi ve donat per l'efecte del RD 9/2011, de 20 d'agost,
publicat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
Aquest darrer mes la factura farmacèutica s'ha reduït un 8%
respecte al mateix mes de l'any passat.

Palma, 31 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 4870/11, 4872/11, 4876/11 i
4878/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a pressupost 2012 (XXIV, XXV, XV i XIV).
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts del 2012 per
al Registre de Càncer de Mallorca? Quin per al de Menorca?
Quin per desenvolupar l'estratègia del càncer? Quin per
desenvolupar l'estratègia de cardiopatia isquèmica?

El mateix que vàreu destinar per a aquesta finalitat en el
pressupost anterior.

Palma, 19 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4871/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressupost 2012
(XXII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts del 2012 per
implementar el Programa d'acreditació d'hospitals?

El programa d'acreditació d'hospitals és l'element principal
del marc de qualitat. Segons l'estructura de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, és competència de la Direcció
General de Salut Pública i Consum la definició de plans de
qualitat i la definició d'estàndards i criteris de qualitat. És per
això que el manteniment de l'estructura de l'Oficina de Qualitat
i del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció ens permetrà
dur a terme aquesta iniciativa. Aquest programa d'acreditació no
només abastarà l'acreditació dels centres amb internament
(hospitals amb la seva classificació funcional d'hospitals
generals o de mitjana-llarga estada), sinó també als centres
sense internament que desenvolupin activitat de cirurgia major
ambulatòria, d'alta tecnologia i diàlisi, i que estan inclosos en el
nou sistema d'informació d'atenció especialitzada del ministeri
(SIAE).

Per dur a terme el procés d'acreditació s'ha dissenyat un
sistema d'aprofitament de recursos propis de la conselleria. Així
mateix en la fase d'auditoria externa, s'aprofitarà l'experiència
i coneixement de determinats professionals que han treballat
amb qualitat assistencial i seguretat de pacients. Aquests
professionals formaran part dels equips d'avaluació externa,
juntament amb els inspectors i els tècnics del Servei
d'Avaluació, Acreditació i Inspecció.

A més, l'eina telemàtica SIQUAE donarà suport en totes les
fases del procediment d'acreditació, -autoavaluació, validació de
consens, auditoria externa i seguiment i millora-, la qual es
troba integrada amb els sistemes d'informació de la caib,
mitjançant el compliment dels estàndards de la DGTIC.

A més de l'estructura interna, una part dels projectes
d'inversió de capítol VI, 30.000 euros, seran destinats a
l'ampliació de funcionalitats de l'eina SIQUAE, per tal
d'adaptar-se a les necessitats dels diferents programes
d'acreditació.

També i tal com ha reconegut en els darrers anys, el Marc de
Qualitat i més concretament l'acreditació de centres, ha estat
alineat amb les estratègies del Ministeri de Sanitat, Política
Social i Igualtat. Per això es preveu que durant l'any 2012 es
pugui completar el pressupost propi amb fons del Pla de qualitat
del sistema nacional de salut.

Palma, 19 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4873/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressupost 2012
(XXI). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin pressupost té consignat als pressuposts del 2012 per
desenvolupar el marc de qualitat?

Garantir la qualitat assistencial en els sistemes públic i
privat és un compromís ètic d'aquest Govern i una exigència
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legal (Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del sistema nacional de
salut), que ens afecta a tots els que estam en aquest Parlament.

Des de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,
mantindrem i potenciarem les estructures del Servei
d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de centres i serveis
sanitaris, que inclouen l'Oficina de qualitat i la pròpia secció
d'inspecció. Aquestes estructures, treballaran conjuntament amb
les àrees de qualitat assistencial dels centres sanitaris per tal de
desenvolupar i implantar de manera progressiva el marc de
qualitat que ens permetrà vetllar per l'atenció que reben els
ciutadans i els qui ens visiten.

El pilar fonamental del marc de qualitat de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social és el Decret d'acreditació, que
s'està tramitant i els seus programes específics -hospitals
generals, hospitals de mitjana i llarga durada i centres sense
internament d'atenció especialitzada en CMA, alta tecnologia i
diàlisi.

Aquest decret d'acreditació es recolza amb l'eina telemàtica
SIQUAE (Sistema d'Informació de Qualitat d'Atenció
Especialitzada) que permetrà realitzar tot el procés d'acreditació.

Dins la línia d'aprofitament dels recursos propis, es
continuarà amb l'avaluació de la qualitat percebuda ampliant la
realització d'enquestes de satisfacció a altres segments
assistencials. Aquesta iniciativa anirà paralAlela amb el
compromís de transparència, ja que els resultats de satisfacció
dels usuaris es faran públics.

A més de les estructures internes de la pròpia conselleria
esmentades als punts anteriors i que ens permetran optimitzar
els recursos, aprofitar les sinèrgies entre departaments i aplicar
les mesures d'eficiència evitant malbaratament i duplicitats, en
el capítol VI està prevista una quantitat de 30.000 euros per al
desenvolupament d'aquest fi.

Per últim, dins el marc de qualitat de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, s'ha definit un Pla formatiu comú en
matèria de qualitat que serà coordinat per la Direcció General de
Salut Pública i Consum, dirigit a tots els professionals sanitaris
i que pretén donar cobertura metodològica al contingut del marc
de qualitat. Aquest pla formatiu serà finançant mitjançant
l'EBAP i complementarà la quantitat abans esmentada.

El marc de qualitat compta amb recursos propis de
l'estructura interna de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció, Oficina de
Qualitat i altres professionals experts relacionats amb la
qualitat, i amb recursos del capítol VI destinats a projectes
d'inversió que siguin necessaris per a la millora contínua 30.000
euros, a més dels recursos externs destinats a la formació en
qualitat provinents del Pla formatiu de l'EBAP.

Hem de tenir en compte que com a resultat de l'aplicació del
marc, els centres sanitaris públics realitzaran una gestió de
qualitat que els ajudarà a reduir la variabilitat de la pràctica
clínica, a disminuir les derivacions de pacients innecessàries, a
minimitzar les estades evitables, a reduir despeses amb els
proveïdors i a ajudar a implantar models d'atenció cost/qualitat
més eficients.

En definitiva, realitzarem una gestió de qualitat per millorar
i garantir la qualitat de la gestió. Fer les coses bé des del
principi és el nostre compromís d'eficiència.  

Palma, 19 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5821/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a préstec de 100
milions d'euros. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Com es va distribuir i prioritzar el Govern de les Illes els
100 milions d'euros que va adquirir a través d'un préstec amb
el Banco Santander el mes de novembre passat?

El Govern de les Illes Balears va concertar el novembre de
2011 diverses operacions financeres amb el Banco Santander
que en conjunt ascendien a 100 milions d'euros. D'igual manera
s'han concertat altres operacions financeres amb distintes
entitats.

Els imports obtinguts a crèdit s'han distribuït i aplicat al
pagament de la totalitat d'obligacions pendents de pagament en
la Tresoreria de la comunitat autònoma.

Palma, 3 de gener de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 208/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
relatiu a S'Enclusa. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta al centre d'interpretació de
reserves de biosfera, a S'Enclusa (Ferreries)?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del centre d'interpretació de la reserva de la
biosfera S'Enclusa, i creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís a Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en aquesta el Consell Insular de Menorca
informà de la situació del centre d'interpretació de reserves de
biosfera a S'Enclusa (Ferreries).

A dia d'avui la Mesa de Contractació està pendent de
l'elaboració de l'informe tècnic amb relació a les proposicions
dels contractistes admesos, per tal d'elevar a l'òrgan de
contractació la proposta d'adjudicació del contracte per a la
redacció de projectes i direccions, per a la realització del centre
d'interpretació de la reserva de biosfera de Menorca, a la
muntanya de S'Enclusa, del terme municipal de Ferreries, pel
procediment obert i tramitació ordinària.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.



BOPIB núm. 40 -  30 de març de 2012 1757

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 210/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
relatiu a la desestacionalització de Sant Lluís. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Sant Lluís?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del centre d'interpretació de la reserva de la
biosfera S'Enclusa, i creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís i a Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en aquesta el Consell Insular de Menorca
informà de la situació de les actuacions destinades a la
desestacionalització al municipi de Sant Lluís.

Amb relació a l'obra de la sala multifuncional de Sant Lluís,
està adjudicada, en virtut del contracte d'execució d'obres,
adjudicat mitjançant acord del Consell Executiu del CIM de 4
d'abril de 2011.

Palma, 8 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 218/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ordenament de l'activitat
comercial de les Illes Balears. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

En quin estat es troba el desenvolupament normatiu que
ordena l'activitat comercial de les Illes Balears i al qual s'ha
compromès el Govern de les Illes, segons respostes
parlamentàries 5000/2011 i 5002/2011?

Actualment s'està revisant la normativa de comerç de les
Illes Balears i s'està valorant l'abast del seu desenvolupament,
si aquest ha de ser total o parcial. S'espera que aquesta revisió
finalitzi dins l'any 2012.

Palma, 14 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 219/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reglament d'ordenament
de l'activitat comercial. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

Quin termini s'ha fixat el Govern per aprovar un reglament
que ordeni l'activitat comercial de les Illes Balears i al qual
s'ha compromès el Govern de les Illes, segons respostes
parlamentàries 5000/2011 i 5002/2011?

Actualment s'està revisant la normativa de comerç de les
Illes Balears i s'està valorant l'abast del seu desenvolupament,
si aquest ha de ser total o parcial. S'espera que aquesta revisió
finalitzi dins l'any 2012.

Palma, 14 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 473/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de residus
carnis. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Atenent que el Govern de les Illes Balears forma part de
l'empresa Carn Illa i per tant, com a responsable de la
producció de residus carnis, quin tractament està donant a
aquests?

En aquests moments, Can Illa SA, classifica les distintes
categories de residus (SANDACH) definits en el Reglament
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, en tres grups
separats, optimitzant els costos d'eliminació.

1r grup. Tots els SANDACH de categoria 1 i els de
categoria 2, excepte el contingut gàstric boví.

2n grup. El contingut gàstric del boví (SANDACH de
categoria 2).

3r grup. Tots els SANDACH de categoria 3.
Els del primer grup s'eliminen diàriament dipositant-los en

contenidors pressuritzats i s'envien a la península, concretament
a una planta de tractament de residus de categoria 1.

Els del segon grup s'eliminen una vegada per setmana
acumulant-se en un contenidor; es porten a una finca a la qual
s'utilitza directament com a esmena pel sòl.

Els del tercer grup es dipositen en cubetes amb una capacitat
d'uns 400 kg/unitat; s'emmagatzemen en càmeres frigorífiques
i una empresa de la península, mitjançant un camió frigorífic,
els trasllada 1 o 2 vegades per setmana.

Palma, 23 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 478/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a convocatòria pública
de subvencions per fomentar la intercooperació i la
concentració cooperatives. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de
2012).

Quines són les set entitats que presentaren solAlicitud
d'ajuda a la convocatòria pública de subvencions per fomentar
la intercooperació i la concentració de les cooperatives,
convocatòria deixada sense efecte segons resolució publicada
al BOIB de 31 de desembre de 2011 i en la qual es fa
referència a les entitats per les quals es demana?

- Unió de Cooperatives Agràries de Balears.
- SLC Agrària Alpira.
- Soc. Coop. Pagesa de Pollença.
- Soc. Coop. Agrícola de Sant Joan.
- Frusebal Soc. Coop Agrària.
- Coop SCL Sant Bartomeu.
- Coop de Productors d'aliments ecològics.

Palma, 24 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 479/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments efectuats
per l'empresa pública FOGAIBA. (BOPIB núm. 31, de 3 de
febrer de 2012).

Quins pagaments ha efectuat l'empresa pública FOGAIBA
entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2011?

Des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2011 s'han
efectuat més de 8.000 pagaments. A causa del gran volum
d'informació que això representa, posam a disposició de
l'interessat els originals de la documentació requerida a les
oficines de l'organisme gestor. Pregam que ens comuniqui amb
una antelació suficient quin dia i hora vol passar per a la seva
consulta.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 481/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobraments de les
ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura. (BOPIB núm.
31, de 3 de febrer de 2012).

Quines són les entitats, persones físiques o jurídiques que
han cobrat les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a data
de 12 de desembre de 2011? Indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.

Des de la creació de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori aquesta legislatura fins al 12 de desembre de
2011 s'han efectuat més de 7.000 pagaments d'ajudes. Atès el
volum de la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta
es troba a la disposició del Sr. Cosme Bonet i Bonet a les
dependències del FOGAIBA perquè hi pugui fer les consultes
que consideri oportunes.

Per tal de poder atendre'l adequadament, us preg que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 17 72 93.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 515/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a motius per a la
revocació de la subvenció per a la restauració de la Torre 10.
(BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

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

El Govern no es nega a acceptar el recurs de reposició
presentat pel Consell Insular de Menorca, en relació a la
resolució de revocació de la subvenció de 157.096,16 euros
atorgada per a la restauració de la Torre 10 d'un tram de la
muralla de Santa Àgueda, dictada dia 4 de setembre de 2011 pel
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Mitjançant
resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
de 6 de febrer de 2012, s'accepta parcialment el requeriment
formulat pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, President del Consell
Insular de Menorca, contra la resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 4 de setembre de
revocació de la subvenció atorgada per a la rehabilitació de la
Torre núm. 10 i d'un tram de la muralla del Castell de Santa
Àgueda, anulAlant la resolució impugnada per no ser ajustada a
dret, sense perjudici de què la direcció general tramiti, si cal, un
procediment de revocació de la subvenció atorgada.

Palma, 16 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 616/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a resolució de la
convocatòria. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Té la intenció el Sr. Conseller de resoldre la convocatòria
segons la Resolució de la directora general de Recursos
Humans de 19 de setembre de 2011 per la qual s'aprova una
convocatòria específica i excepcional per cobrir, en règim
d'interinitat, places vacants o que es preveu que poden ser
vacants de determinades funcions en centres públics
d'ensenyament no universitaris dependents de la Conselleria
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d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears per al curs 2011-2012 (publicada en el BOIB núm.
143, de 22 de setembre de 2011) i en concret, respecte de les
places en què es requerien coneixement d'anglès?

Mitjançant la Resolució de la directora general de Recursos
Humans, de 19 de setembre de 2011, s'aprovà una convocatòria
específica i excepcional per cobrir, en règim d'interinitat, places
vacants o que es preveu que poden ser vacants de determinades
funcions en centres públics d'ensenyament no universitaris
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012 (BOIB
núm. 143, de 22 de setembre de 2011).

En concret es convocaren les places següents:
Cos de professors d'ensenyament secundari.
Codi Funció Illes.
0590107 Informàtica. Requisit: nivell B2 d'anglès. Totes
0590006 Matemàtiques. Requisit: nivell B2 d'anglès. Totes.
0590016 Música. Requisit: nivell B2 d'anglès. Totes.
0590109 Navegació i instalAlacions marítimes. Totes.

Requisit: títol professional de màquines de la marina mercant.

Cos de professors de música i arts escèniques
Codi Funció Illes.
0594406 Contrabaix. Totes.
0594412 Fonaments de composició. Totes.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
Codi Funció Illes.
0596605 Ebenisteria artística. Eivissa.

Relació de places amb possibilitats de ser vacants.
Cos de professors d'ensenyament secundari
Codi Funció Illes.
0590803 Cultura clàssica. Totes.
0590002 Grec. Totes.
0590003 Llatí. Totes.

Cos de professors de música i arts escèniques
Codi Funció Illes
0594436 Dansa clàssica. Totes.
0594437 Dansa contemporània. Totes.
0594435 Dansa espanyola. Totes.
0594105 Francès aplicant al cant. Totes.
0594104 Italià aplicant al cant. Totes.
0594422 Percussió. Totes.
0594057 Trompa. Totes.
0594434 Violoncel. Totes.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
Codi Funció Illes
0592017 Rus. Totes.

En segon lloc, mitjançant les resolucions de la directora
general de Recursos Humans, de 7 i de 17 d'octubre de 2011 es
varen aprovar les llistes provisionals i definitives,
respectivament de persones admeses i excloses; a més, s'hi
indica la puntuació obtinguda i la causa d'exclusió.

Finalment, cal posar en relleu que tota aquesta informació és
i ha estat sempre a l'abast públic a la pagina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats> Direcció
General de Recursos Humans> Convocatòries.

Palma, 20 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 637/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya blat de les
índies a Menorca 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Preveu el Govern dur a terme la campanya de blat de les
índies dins el 2012 a l'illa de Menorca?

No està previst dur a terme la campanya del blat de les
índies dins el 2012 a l'illa de Menorca.

Palma, 15 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 638/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears 2012.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quina és l'aportació global que el Govern de les Illes
Balears destinarà durant l'any 2012 a subvencionar les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears?

Aquesta línia d'ajudes està en fase de redacció. Encara no
s'ha decidit l'import final de la convocatòria.

Palma, 22 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 639/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteris per a la
distribució d'ajuts a les OPA 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer de 2012).

Quins seran els criteris que aplicarà el Govern de les Illes
Balears  per distribuir els ajuts del 2012 a les OPA de les Illes
Balears?

Aquesta línia d'ajudes està en fase de redacció. Encara no
s'han decidit els criteris definitius.

Palma, 24 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 640/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanya
SEMILLA 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quines campanyes preveu dur a terme SEMILLA dins l'any
2012?

Dins l'any 2012 SEMILLA no preveu realitzar cap tipus de
campanya.

Palma, 15 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 641/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya productes
fitosanitaris a Menorca 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer
de 2012).

Preveu el Govern dur a terme la campanya de productes
fitosanitaris dins el 2012 a l'illa de Menorca?

Dins l'any 2012 SEMILLA no preveu dur a terme la
campanya de productes fitosanitaris a l'illa de Menorca.

Palma, 15 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 642/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya de farratges
a Menorca 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Preveu el Govern dur a terme la campanya de farratges
dins el 2012 a l'illa de Menorca?

Dins l'any 2012 SEMILLA no preveu dur a terme la
campanya de farratges a l'illa de Menorca.

Palma, 15 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 643/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya de cereals a
Menorca 2012. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Preveu el Govern dur a terme la campanya de cereals dins
el 2012 a l'illa de Menorca?

Dins l'any 2012 SEMILLA no preveu dur a terme la
campanya de cereals a l'illa de Menorca.

Palma, 15 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 645/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quina és l'aportació global que el Govern de les Illes
Balears va destinar durant l'any 2011 a subvencionar les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears?

231.265 euros.

Palma, 24 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 646/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a subvencions a
organitzacions professionals agràries per illes. (BOPIB núm.
32, de 10 de febrer de 2012).

Quina és l'aportació global que el Govern de les Illes
Balears va destinar durant l'any 2011 a subvencionar les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears,
detallada per illes i entitats?

La convocatòria afectava únicament l'àmbit territorial de
Mallorca, distribuint-se l'import global de 231.265 euros entre:

- Asaja Balears: 130.655 euros.
- Unió de Pagesos de Mallorca: 73.548 euros.
- Associació Intersectorial Agrària: 27.062 euros.

Palma, 24 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 647/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a incompliment
dels terminis de la Directiva de l'aigua. (BOPIB núm. 32, de 10
de febrer de 2012).

És conscient el Sr. Conseller que s'està incomplint els
terminis d'adaptació dels plans hidrològics que preveu la
Directiva de l'aigua, així com de la denúncia de la Comissió
contra l'Estat espanyol per aquest incompliment ?

Som molt conscient que la Directiva 2000/60/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per
la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació a l'àmbit de la
política d'aigües, determina en el seu article 13.6, que els plans
hidrològics de conca es publicaran, com a molt tard, nou anys
després de l'entrada en vigor d'aquesta directiva i que aquesta va
entrar en vigor el 23 de desembre del 2000.
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És a dir, el Pla Hidrològic de les Illes Balears s'hauria
d'haver publicat, com a molt tard, el 23 de desembre de 2009,
quan vostès dirigien el Govern de les Illes Balears i
concretament la conselleria competent en matèria d'aigües. Per
tant, som molt conscient que foren vostès qui incompliren el
termini d'adaptació del PHIB a la Directiva Marc de l'Aigua.

També som molt conscient que el Director General de
Recursos Hídrics, en data de 4 de març de 2011, va remetre el
PHIB al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí per a la
seva aprovació mitjançant reial decret i que aquest ministeri (no
governat pel Partit Popular) no el va aprovar. Finalment,
transcorreguts quasi vuit mesos sense la seva aprovació per un
Govern de la nació no governat pel Partit Popular, vaig demanar
la seva devolució per sotmetre'l a un nou termini d'informació
pública i audiència.

Li comentaré que només Catalunya ha complit amb
l'aprovació i publicació del seu Pla hidrològic i que en el
moment de la retirada del PHIB per part d'aquest Govern, es va
pactar un calendari amb el ministeri.

Pel que fa a la denúncia de la Comissió Europea referida al
contingut de la iniciativa, també som molt conscient que aquesta
denúncia és conseqüència del procediment d'infracció núm.
2010/2083, iniciat l'any 2010, quan vostès gestionaven la
Conselleria de Medi Ambient.

I que en data de 25 de juliol de 2011, la Comissió Europea
va interposar davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
demanda contra el Regne d'Espanya per incompliment de
l'article 13.6, entre d'altres, del a Directiva Marc de l'Aigua,
incompliment que afecta també a les Illes Balears. I que en
aquesta data, el Govern de les Illes Balears ja havia tramès el
PHIB per a la seva aprovació mitjançant reial decret, sense que
inexplicablement aquesta aprovació s'hagués produït en el
Consell de Ministres i sense que el Govern de la nació hagi
donat en cap moment cap explicació per la no aprovació del
PHIB. 

Palma, 22 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 648/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a diferències amb
el PHIB 2010. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer de 2012).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General del Parlament a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 654/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportació curs 2012-
2013 a FP. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer de 2012).

Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i
Cultura preveu destinar per al curs 2012-2013 a la Formació
Professional? (desglossat per illes).

Les despeses de funcionament es fan per any natural i per
cursos.

Total 2012 920.000,00 euros

Menorca 73.451,81 euros

Eivissa 74.050,05 euros

Formentera 32.444,03 euros

Mallorca 740.054,11 euros

L'assignació del 2013 es farà pel pressupost del 2013.

Palma, 12 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 655/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a allargament
període d'exposició pública PHIB. (BOPIB núm. 32 de 10 de
febrer de 2012).

Per quins motius s'ha allargat fins a quatre mesos el
període d'exposició pública del PHIB que ja havia estat sotmès
a altres períodes d'informació pública?

En relació amb la pregunta formulada cal indicar que és
objectiu de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i
Territori promoure un procés participatiu real, en el qual el
destinatari de la norma conegui en el tot moment l'estat
d'elaboració del PHIB i els canvis que s'hi puguin introduir,
conseqüència d'alAlegacions, adaptacions a normatives diverses
o correcció d'errades que es puguin detectar.

A més, el Consell de Govern de 14 d'octubre de 2011 va
aprovar l'acord de solAlicitar al Consell de Ministres, per
conducte del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, la
suspensió de l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de les
Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern de 25 de febrer de
2011, per a la seva subjecció a un tràmit d'informació pública i
audiència, ateses les solAlicituds presentades per distints sectors
socioeconòmics, colAlegis professionals i ajuntaments.

Per tant, i per donar compliment a aquests objectius, s0han
dut a terme dues pròrrogues del termini d'informació pública i
audiència als interessats, que han estat publicades
respectivament el 29 de desembre de 2011 (BOIB núm. 194) i
de gener de 2012 (BOIB núm. 14).

Palma, 22 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 656/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pròrrogues
d'informació pública PHIB pendents. (BOPIB núm. 32 de 10 de
febrer de 2012).

Quantes pròrrogues de la informació pública del Pla
Hidrològic de les Illes Balears té intenció d'adoptar el Sr.
Conseller?

En relació amb la pregunta formulada cal indicar que encara
és objectiu de la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori promoure un procés participatiu real, en el qual el
destinatari de la norma conegui en tot moment l'estat
d'elaboració del PHIB i els canvis que s'hi puguin introduir,
conseqüència  d'alAlegacions, adaptacions a  normatives diverses
o correcció d'errades que es puguin detectar, en aquest moment
no es pot contestar si es prorrogarà novament el termini
d'informació pública del PHIB.

Palma, 22 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 657/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a qüestió de la
delimitació de zones humides. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer
de 2012).

Elabora la conselleria alguna mena de treballs tècnics per
qüestionar la delimitació de les zones humides que inclou la
proposta de Pla Hidrològic de les Illes Balears?

Actualment el Pla hidrològic de la Demarcació de les Illes
Balears es troba sotmès a informació pública i audiència dels
interessats.

En relació amb la pregunta formulada cal contestar que en
el moment actual la conselleria no està elaborant cap treball
tècnic per qüestionar la delimitació de les zones humides que
inclou la proposta del Pla hidrològic de les Illes Balears i que no
prendrà cap decisió respecte d'això fins que finalitzi el període
d'informació pública i audiència als interessats.

Palma, 21 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 816/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportacions a
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí. (BOPIB núm. 33 de 17
de febrer de 2012).

Quines són previsions del Govern de les Illes Balears quant
a les aportacions del 2011 i 2012 a l'Associació d'Amics del
Poble Sahrauí de les Illes Balears?

-Any 2011: s'ha fet una aportació de 50.000 euros i una altra
de 12.000 euros a l'associació Escola en Pau.

-Any 2012: pendent de la reunió amb el director general del
Tresor i Política Financera del Govern de les Illes Balears.

Palma, 7 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 817/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a continuïtat de projectes
de cooperació d'Aapsib. (BOPIB núm. 33 de 17 de febrer de
2012).

Per què el Govern de les Illes Balears no ha ofert a
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears cap
solució perquè pugui donar continuïtat als seus projectes de
cooperació?

En aquest moment es treballa en el conveni 2012 amb
l'Aapsib.

Palma, 7 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 890/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ràtios
mitjana actual de Batxillerat. (BOPIB núm. 34 de 24 de febrer
de 2012).

Quina és la ràtios mitjana actual del Batxillerat als centres
concertats de les Illes Balears?

La ràtios mitjana és 3,21.

Palma, 13 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 891/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a criteris
d'escolarització. (BOPIB núm. 34 de 24 de febrer de 2012).

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

Atès que no es procedeix a modificar el Decret 37/2008, de
4 d'abril, els criteris de barem que s'aplicaran per al procés
d'admissió i matriculació d'alumnes per al curs escolar 2012-
2013 seran els establerts a aquest decret.

Això no obstant, atès que durant el curs 2012-2013 es posarà
en funcionament el Batxillerat Internacional a l'IES Son Pacs,
per a aquest batxillerat regiran els mateixos criteris de barem
que per a la resta de batxillerat LOE establerts també en aquest
decret 37/2008, amb alguns criteris que el Consell Escolar del
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centre ha establert i que serviran per ponderar el barem dels
alumnes que vulguin cursar aquest batxillerat internacional.

Barem de puntuació.

Criteris prioritaris:

I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o
tutors que hi treballin:

a) Primer germà o germana al centre: 4 punts.
b) Per cada un dels germans següents: 3 punts.
c) Pel pare, mare o tutor que treballi al centre: 4 punts.
d) En cas que el pare i la mare, o ambdós tutors treballin al

centre: 7 punts.

II. Proximitat del domicili de l'alumne o del lloc de treball del
pare, de la mare, d'algun tutor legal o de l'alumne si té l'edat
legal de treballar dins la zona d'influència del centre solAlicitat:

a) Domicili de l'alumne o, alternativament, lloc de treball del
pare, de la mare, d'algun tutor legal o de l'alumne si té edat legal
de treballar dins la zona d'influència del centre solAlicitat: 2
punts.

b) Per cada any complet de residència continuada i
ininterrompuda o any complet de treball continuat i
ininterromput dins la zona d'influència del centre solAlicitat: 1,5
punts.

c) Per fracció d'any de residència continuada i
ininterrompuda o fracció d'any de treball continuat i
ininterromput dins la zona d'influència del centre solAlicitat: 0,5
punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder
computar la fracció de l'any és de dos mesos complerts.

Màxim: 5,5 punts.
En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per

domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

III. Proximitat del domicili de l'alumne o del lloc de treball del
pare, de la mare, d'algun tutor legal o del mateix alumne si
aquest té l'edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al
centre solAlicitat:

a) Domicili de l'alumne o, alternativament, lloc de treball del
pare, de la mare, d'algun tutor legal o del mateix alumne si
aquest té edat legal de treballar dins la zona limítrofa al centre
solAlicitat: 1 punts.

b) Per cada any complet de residència continuada i
ininterrompuda o any complet de treball continuat i
ininterromput dins una zona limítrofa al centre solAlicitat: 0,75
punts.

c) Per fracció d'any de residència continuada i
ininterrompuda o fracció d'any de treball continuat i
ininterromput dins una zona limítrofa al centre solAlicitat: 0,25
punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder
computar la fracció de l'any és de dos mesos complerts.

Màxim: 2,75 punts.
En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per

domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

IV. Per la resta dels domicilis: 0 punts.

V. Renda de la unitat familiar:
a) Renda anual igual o inferior al salari mínim

interprofessional: 1,5 punts.
b) Renda anual superior al salari mínim i inferior al doble

del salari mínim interprofessional: 1 punt.

c) Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior
o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

d) Renda anual superior al triple del salari mínim
interprofessional: 0 punts.

VI. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, la
mare, algun tutor legal o en algun germà:

a) En l'alumne: 1 punt.
b) En el pare, la mare, tutor, tutora o algun dels germans: 1

punt.
Màxim: 2 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS:

I. Pertinença a família nombrosa:
a) Família nombrosa especial: 2 punts.
b) Família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d'acreditar-se mitjançant

el títol oficial expedit a l'efecte per l'òrgan competent de
conformitat amb el que preveu l'article 5 de la Llei 40/2003, de
18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

II. Concurrència en l'alumne d'una malaltia crònica de les que
figuren a l'annex 2: 1 punt.

III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament
per l'òrgan competent del centre, d'acord amb els criteris
objectius establerts en el present apartat, que han d'ésser fets
públics pels centres anteriorment a l'inici del procés d'admissió
i publicats a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt.

Aquestes circumstàncies poden ser:
- Fills de famílies monoparentals (enteses, als efectes de

l'aplicació d'aquesta ordre, com aquelles en què la pàtria potestat
recau en un sol progenitor).

- Alumnes provinents de centres d'acolliment.
- Germans de parts múltiples que solAliciten plaça al mateix

curs i nivell educatiu.
- Alumnes del municipi de Palma que tenguin el seu

domicili a les zones estadístiques d'Establiments, Son Espanyol,
Son Sardina, Sa Indioteria (rural), Son Riera, Son Ferriol,
Aeroport, s'Aranjassa i Es PilAlarí per als centres situats a la seva
zona.

- Els centres especialment dotats i adaptats per atendre
discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives han de
donar prioritat en l'admissió d'alumnes a aquells amb necessitats
educatives especials associades a aquesta tipologia.

- Fills d'antics alumnes dels centres (s'ha d'entendre alumnes
d'ensenyament regulat).

Aquestes circumstàncies han de ser elegides pel consell
escolar en els centres públics i per la titularitat en els centres
privats sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, oït
el consell escolar. Els centres han d'haver celebrat aquesta
reunió del consell escolar abans de la data d'inici de la
solAlicitud de reserva de plaça. es poden elegir les que es
considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri per així
donar la puntuació d'una fracció a dues o més circumstàncies o
d'un sencer a una sola circumstància.

Tots els centres han de comunicar a la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives el resultat
de l'elecció d'aquestes circumstàncies i el criteri de repartiment
del punt.

El total màxim que es pot atorgar al solAlicitant de plaça per
aquest criteri és un punt.
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Batxiller internacional:

1. El procés, el barem i els criteris d'admissió seran els
establerts en aquesta ordre per als ensenyaments de batxillerat
LOE, exceptuant les peculiaritats de caràcter singular d'aquests
estudis, establerts pel consell escolar del centre que imparteixi
aquests estudis i que s'especifiquen a l'apartat següent.
2. L'alumne que aspiri a cursar Batxillerat internacional (BI)
haurà de realitzar una entrevista personal, juntament amb els
pares o tutors legals, on es comprovarà l'adequació de l'alumne
al perfil requerit pe a aquests estudis: grau de coneixement del
programa, maneig del temps del temps de feina i dels temps
d'oci, expedient acadèmic i actitud envers l'estudi. podran
presentar-se a l'entrevista els alumnes que compleixin els
mínims de l'expedient acadèmic. Aquest criteri, específic per al
Batxillerat internacional es valorarà de 0 a 75 essent 75 la
màxima puntuació possible i 50 el mínim exigible.
3. Per quantificar l'apartat relatiu a l'entrevista personal,
s'assignarà una puntuació a cada assignatura de l'avaluació final
de 4t d'ESO, tret de la nota de religió que no computarà per a
aquest barem. en cas d'empat, prevaldrà la puntuació de l'apartat
d'entrevista personal, seguida de la puntuació de l'apartat de
l'expedient acadèmic.
4. En previsió que l'alumne no obtengui plaça per cursar el
Batxillerat internacional, haurà de solAlicitar plaça per al
Batxillerat LOE al centre que correspongui dins els terminis
establerts en aquesta ordre.

Palma, 7 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 1015/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a grau de
seguretat i ciències policials. (BOPIB núm. 35 de 2 de març de
2012).

En quina situació es troba el Grau de seguretat i Ciències
policials, o Grau  en Criminologia, Seguretat i Ciències
policials?

Referent a en quina situació es troba el Grau de Seguretat i
Ciències Policials o Grau en Criminologia, Seguretat i Ciències
Policials cal dir que presentada tota la documentació a l'Agència
Nacional d'Avaluació, de la Qualitat i Acreditació (ANECA)
aquesta fou rebutjada i no aprovada durant la legislatura
passada.

Marratxí, 14 de març de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 1173/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a
cobertura sanitària a persones immigrants. (BOPIB núm. 35
de 2 de març de 2012).

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

1. Reunió amb el responsable de l'Ib-salut per tractar aquesta
problemàtica.

2. Modificació d'una circular relativa a la interpretació del
dret d'accés a la sanitat a aquells immigrants sense recursos,
bastant per al ciutadà immigrant un informe del treballador
social de la gerència corresponent del Servei de Salut o de
qualsevol organisme públic oficial sobre la manca de recursos
econòmics suficients de la persona solAlicitant.

3. Aquesta nova circular ressalta que, en virtut de la
legislació vigent, tindran sempre reconegut el dret a l'assistència
sanitària en els centres assistencials de l'Ib-salut els menors de
18 anys, les dones embarassades i tota persona que requereixi
ser atesa d'urgència per la contractació d'una malaltia greu o
accident.

4. S'està elaborant un document per part de la Direcció
General de Cooperació i Immigració relatiu als drets i
obligacions relatius a l'accés a la sanitat pública per part dels
ciutadans immigrants en la nostra comunitat autònoma.

5. Des del Govern de les Illes Balears passem a treballar
perquè el procediment per obtenir aquesta prestació fonamental,
com és l'accés a la sanitat, sigui clar i efectiu i que quedin
patents els drets i les obligacions dels usuaris, evitant qualsevol
situació injusta, a més de promoure un ús responsable de la
targeta sanitària.

Palma, 20 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1923/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a recaptació de la presència del
conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
mitjançant la Presidència del Parlament, adopti l'acord de
recaptar la presència del conseller de Presidència, davant la
comissió esmentada, per tal d'informar sobre la reorganització
del sector públic instrumental.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1925/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a recaptació de la presència del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
mitjançant la Presidència del Parlament, adopti l'acord de
recaptar la presència del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant la comissió esmentada, per tal d'informar
sobre l'avantprojecte de l'ordre que regula la convocatòria del
procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics per al curs 2012-2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2086/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de
la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, davant
el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la
Proposició no de llei RGE núm. 2063/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, acorda d'incloure a l'ordre del dia de
la propera sessió plenària el compliment de la proposició no de
llei esmentada, relativa al centre sociosanitari a l'antic Hospital
Verge del Toro (BOPIB núm. 14, de 30 de desembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 1978/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sentència de l'expresident Matas (BOPIB
núm. 39, de 23 de març d'enguany), per la Pregunta RGE núm.
2109/12, relativa a manifestació "Sí per la nostra llengua" de
diumenge 25 de març, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4960/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, atès l'escrit RGE núm. 1924/12, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa a
modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011) es tramiti davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 3226/11, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a la RGE núm.
5739/11 i davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans per a la RGE núm. 6025/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, atès l'escrit RGE núm. 2087/12, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
acorda que les proposicions no de llei esmentades, relatives a
fons de competitivitat (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de
2011), a protecció del territori (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011) i a salari mínim interprofessional (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012) es tramitin davant la Comissió
d'Economia, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial i la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports per a les proposicions no de llei RGE núm. 5775/11,
5776/11, 5777/11, 125/12 i 130/12; davant la Comissió de
Salut per a la RGE núm. 122/12; i davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals per a les RGE núm.
154/12 i 155/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, atesos els escrits RGE núm. 2024/12 i
2041/12, presentats pel Grup Parlamentari Socialista, acorda
que:
• es tramitin davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports les proposicions no de llei RGE núm. 5775/11,
relativa a català, llengua vehicular als mitjans de
comunicació públics de les Illes Balears; 5776/11, relativa
a formació del professorat; 5777/11, relativa a suport a
"Espai Mallorca" (publicades al BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011); 125/12, relativa a convocatòria a la
xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació
infantil de les Illes Balears; i 130/12, relativa a pla estratègic
per l'èxit escolar (publicades al BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

• es tramiti davant la Comissió de Salut la Proposició no de
llei RGE núm. 122/12, relativa a abonament dels bitllets
pagats pels malalts de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
que necessiten traslladar-se a Mallorca per ser atesos per
l'ib-salut (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

• es tramitin davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals les proposicions no de llei RGE núm. 154/12,
relativa a eliminació de les oficines d'atenció a les víctimes;
i 155/12, relativa a fons de cooperació local (publicades al
BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Supressió del punt 2 de la proposició no de llei RGE núm.

292/12 i tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, atès l'escrit RGE núm. 2025/12, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que respecte de la
proposició no de llei esmentada, relativa a retirada de
l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública de l'any 2007 (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012)
se suprimeixi el punt 2 i es tramiti davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta

escrita RGE núm. 2259/11 i 3675/11; i de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 262/12,
275/12 i 276/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1929/12,
presentat per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a secretaria general adjunta de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (BOPIB
núm. 8, de 29 de juliol de 2011), a corredor ferroviari de la
Mediterrània (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011), a
mesures d'estalvi d'energia als particulars, a supressió de llocs
de feina i a aplicació dels recursos generats per la supressió de
conselleries (publicades al BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3455/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1930/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la interpelAlació esmentada, relativa a política de subvencions
del Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3434/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2026/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a manteniment
del fons de cooperació municipal (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

14/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2088/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de la solAlicitud de compareixença
esmentada, de la consellera de Salut, Família i Benestar Social
per tal d'informar sobre la vulneració a l'àmbit sanitari de la
CAIB del dret de les dones a l'avortament, recollit a la Llei
Orgànica de salut sexual i reproductiva.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Modificació del Reglament per a la concessió de la Medalla

d'Honor del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
27 de març de 2012, acordà la modificació del reglament
esmentat, publicat al BOPIB núm. 86, de dia 5 de juny de 2009.

Modificació del Reglament per a la concessió de la
Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears

Exposició de motius

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
27 de maig de 2009, aprovà el Reglament per a la concessió de
la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears. Aquest
reglament fou publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 86, de dia 5 de juny de 2009.

La Medalla d'Honor del Parlament respon a la idea de
premiar la tasca duta a terme per entitats i persones que han
destacar en la defensa, la divulgació i la lluita dels valors
democràtics i cívics.

Així, es considera adient que la persona que ha presidit la
primera institució de les Illes Balears, en reconeixement a la
tasca desenvolupada en representació del poble, rebi aquesta
distinció honorífica.

Article únic

S'afegeix un nou paràgraf a l'article 1 del Reglament per a la
concessió de la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

"En tot cas, la Medalla d'Honor serà concedida a la
persona que hagi presidit el Parlament de les Illes Balears en
la convocatòria següent a l'extinció del seu mandat."

A la seu del Parlament, a 28 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012.

- Pàg. 1643 i 1660. Comissions Parlament. Textos aprovats.
Resolucions derivades de proposicions no de llei, apartat C)
On diu: RGE núm. 779/12, relativa a igualtat de les llengües
oficials.
Hi ha de dir: RGE núm. 779/12, relativa a suport a
l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears.

- Pàg. 1644 i 1662. Comissions Parlament. Textos debatuts.
Respostes a preguntes formulades en comissió, apartat N)
On diu: RGE núm. 3807/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3808/11, ...

- Pàg. 1652 i 1695. Respostes a preguntes, apartat H)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 3706/11, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 3722/11, ...

- Pàg. 1652 i 1696. Respostes a preguntes, apartat J)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 3846/11, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4846/11, ...

- Pàg. 1652 i 1696. Respostes a preguntes, apartat K)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 3846/11, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4857/11, ...

- Pàg. 1652 i 1697. Respostes a preguntes, apartat M)
On diu: A les preguntes RGE núm. 5902/11 a 5904/12/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5902/11 a 5904/11, ...
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